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ГРУПА ГРАЂАНА „ДОСТА ЈЕ БИЛО ВРШАЦ“ ПРВИ ПУТ НА ЛОКАЛНИМ
ИЗБОРИМА

ДВА ОДБОРНИКА
У СКУПШТИНСКИМ
КЛУПАМА
Група грађана „Доста је било Вршац“ први пут је
учествовала на локалним изборима, у недељу, 24.
априла, и остварила добар резултат.
Задовољни смо резултатом, прешли смо
цензус и у новом сазиву локалне скупштине имаћемо
два одборника, а то су др Биљана Јеличић (1953),
лекарка патолог, и Горан Николић (1986), професор
информатике, саопштили су нам у изборном штабу
ове странке и подсетили да је Покрет „Доста је било“
основао бивши министар привреде Саша Радуловић,
након што је у јануару 2014. године поднео оставку
на ту функцију. Само месец и по касније, „Доста је
било“ на републичким изборима добио је 75 хиљада
гласова (2,1%), од тога око 300 у Вршцу. Био је то знак
да има смисла наставити политичко деловање.
Врло брзо, окупило се језгро покрета и у Вршцу

ЈОВИЦА ЗАРКУЛА, НОСИЛАЦ ЛИСТЕ ПОКРЕТА „ВРШАЧКА РЕГИЈА, ЕВРОПСКА РЕГИЈА“:

ПОКРЕТ ЈЕ ОСТВАРИО СОЛИДНЕ РЕЗУЛТАТЕ

Јовица Заркула, носилац листе
Покрета „Вршачка регија, европска
регија“, и Кузман Туркоане, кандидат
за одборника Покрета, задовољни
су резултатима, мада не крију да је
могло и боље, како су изјавили на
конференцији за медије, одржаној
25.априла, у просторијама Покрета
ВРЕР.
Покрет „Вршачка регија,
европска регија“ је имао једну
коректну предизборну кампању и
од девет изборних листа, колико је
учествовало на локалним изборима,
Покрет је заузео друго место по
броју гласова, нагласио је Заркула.
Остварили смо један солидан
тезултат, нисмо баш задовољни, али
била је то изборна воља грађана.
Позицијом друге странке, коју смо
остварили, јесмо задовољни. Желим
да се захвалим свим грађанима
који су изашли на гласање, онима
који су нама дали свој глас, а уједно
користим прилику да честитам свим
учесницима избора који су прешли
цензус, а посебно Српекој напредној
странци што је остварила један
одличан резултат овде у локалу и
тако се кандидовала да преузме
одговорност за вођење града Вршца
у наредном периоду. Желим још
једном да поновим да је штаб Покрета

ВРЕР задовољан другим местом на
локалу, али очекивали смо мало бољи
изборни резултат. Међутим, имамо
велико поштовање према око 4.000
грађана бирача који су гласали за
Покрет, као и одговорност за рад
Покрета у будућности. Покрет је, у
преизборној кампањи, показао једну
снагу на господствен и достојанствен
начин, а тако ћемо радити и убудуће.
Заркула је подсетио да су чланови
Покрета ВРЕР, током предизборне
кампање, презентовали грађанима
шта су све до сада урадили, али и нове Јовица Заркула и Кузман Туркоане:
пројекте које садржи план активности Задовољни смо другим местом, али могло је
и боље
у наредном периоду.
На основу коалиционог
разговоре о коалицији, наравно то
споразума, Покрет „Вршачка регија,
све зависи од оних који имају највише
европска регија“ подржавао Српску
гласова.
напредну странку на покрајинским
Туркоане се сложио да су
и републичким изборима и из тог
очекивани бољи резултати на
резултата се види да и ту постоји
локалним изборима и додао да ће
наш допринос, нагласио је Заркула
се разлози утврдити након анализе.
и додао да ће Покрет извршили
Он је подсетио да је Покрет ВРЕР на
анализу изборниих резултата, донети
претходним изборима освојио 6.990
одговарајуће одлуке и наставити са
гласова, на ранијим изборима више
даљим радом. – За сада не можемо
од 8.000, а 2004.нешто мање од 9.000.
ништа да говоримо о коалицији на
у другом кругу када је кандидат за
локалном нивоу, према незваничним
председника Општине Вршац био
резултатима Покрет ВРЕР имаће седам Јовица Заркула.
одборника у Скупштини Града Вршца.
Ј.Е.
Тек када Градска изборна комисија
објави званичне резултате, водићемо

ЉУБИСАВ ШЉИВИЋ, ПРВИ НА ИЗБОРНОЈ ЛИСТИ КОАЛИЦИЈЕ СПС-ЈС:

НИСМО ЗАДОВОЉНИ ИЗБОРНИМ РЕЗУЛТАТИМА
Др Биљана Јеличић,
Горан Николић, представник
одборник у Скупштини Града ГГ„Доста је било Вршац“ у
Вршца
вршачкој Скупштини

где је више од годину и по дана припреман локални
тим. Чланови тима разговарали су са много поштених
и угледних људи, који подржавају њихов политички
програм.
Али, ретко ко је од њих био спреман да
иступи и то учини јавно, истичу чланови ГГ„Доста
је било Вршац“ . Зато је наша листа сачињена од
најбољих људи, поштених, храбрих, спремних да
се боре за јавни интерес. Осим двоје, нико раније
није био кандидат на било којој листи, и нико никад
није био на било којој јавној функцији. Нисмо имали
приступ медијима, тако да се наша кампања на свим
нивоима водила, углавном, на интернету. И поред тог
ограничења, бирачи су наше вредности препознали.
На изборима који су одржани у недељу 24. априла,
„Доста је било“ добио је у целој Србији више од 220
хиљада гласова, прешао цензус, а наша локална
листа добила је 1.357 гласова, четири пута више него
пре две године.
Из Група грађана „Доста је било Вршац“ поручују:
Желимо да упристојимо политику у
Србији. Управо завршена кампања показује да је то
неопходно учинити. У Вршцу су странке на приземан
начин водиле кампању против својих партнера у
власти, организовале спортске турнире, гулашијаде,
делиле поклоне. Нагледали смо се свега, али идеје
и програме за Вршац нисмо видели. На изборе смо
изашли са јасним програмом. Начела у која чврсто
верујемо и од којих никада нећемо одступити су
наше „црвене линије политике“. Нећемо сарађивати
са странкама које нису спремне да уведу потпуну
транспарентност (јавно објављивање сваког
новчаног преноса из буџета ка корисницима, уз
уговор или рачун), зауставе партијско запошљавање
и дају шансу способнима. С обзиром на до сада
виђено понашање странака и група грађана, када су
у питању ова начела, очекујемо да ћемо у наредном
периоду у Вршцу бити оштра опозиција.
Ј.Е.

Љубисав Шљивић, први на листи
Коалиције Социјалистичка партија
Србије- Јединствена Србија за локалне
изборе, није задовољан резултатима
оствареним на изборима, 24.априла.
Ова ће коалиција имати седам
одборника у новом сазиву у Скупштини
Града Вршца.

Нисмо задовољни изборним
резултатом, јер смо једина политичка
коалиција која је понудила нешто
што је конкретно и врло изводљиво,
наглашава Шљивић. Али, очигледно
да грађани нису то препознали и
прихватили. На прошлим изборима
имали смо девет одборника, а сада смо
добили два одборника мање, или 2,5
одсто мање гласова. То је ствар воље
народа. Грађани су дали поверење
другима. Али, ја свеједно желим да се
захвалим онима који су подржали нашу
листу и гласали за нас као људе, за наш
изборни програм и политичку понуду и
надам се да ће доћи време када ће моћи
све то да се реализује. А, победницима
честитам на победи како год је
извојевали. И очекујем да се понашају
као победници на изборима, а не као
победници у рату, јер били су избори,

нисмо водили рат. Срећно било и њима
и грађанима.
Коментаришући регуларност избора
и предизборне активности, Шљивић је,
између осталог, рекао:
Избори су прошли, мислим
да нема никаквих приговора што се
локала тиче. Мада је било милион
неправилности, око поделе пакетића
у селима, у Уљми, Павлишу, постоји
чак и фото документација. Али, све
то добро знају и они који су делили и
они који су примали. Било је и других
недозвољених радњи у данима изборне
тишине и на дан избора. Ми се нисмо
жалили, не зна да ли се неко жалио. Јер,
у односу на кампању, како је текла у
последњих месец и по дана, ово је било
већ створена навика.
Ј.Е.

ЧЛАНОВИ ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ У ВРШЦУ ПОРУЧУЈУ:

БОРБА ЗА ДЕМОКРАТИЈУ, ПРАВДУ И СЛОБОДУ СЕ НАСТАВЉА
Чланови Градског одбора
Демократске странке у Вршцу
задовољни су постигнутим резултатима
на одржаним изборима за све нивое
власти, 24. априла, наглашено је на
конференцији за медије, одржаној тим
поводом у просторијама ове странке.
-Захваљујемо се свим грађанкама и
грађанима који су изашли на изборе
и својим гласом подржали кандидате
Демократске странке, рекла је др
Татјана Вешовић, председница Градског
одбора ДС у Вршцу. Знајте да сте
гласали за часне, поштене и храбре
људе који никад неће одустати од борбе
за демократију, правду и поштовање
људских права.
Др Вешовић је нагласила да је
Градски одбор Демократске странке
задовољан постигнутим изборним

резултатима и додала:
Имајући у виду да су
предизборна кампања и сами избори
вођени у атмосфери цензурисаних
медија, да смо били изложени
насилништву и примитивизму власти,

Др Татјана Вешовић: Од будуће власти
очекујемо да испуни обећања дата у
предизборној кампањи

претњама и куповини гласова, подвиг
је преживети и прећи цензус. Посебно
с обзиром на то да, како чујемо са
терена, нема те станице коју је “бугарски
воз” заобишао на овим изборима.
Демократска странка је била и остала
лидер опозиције.
Председница Градског одбора ДС у
Вршцу честитала је свим политичким
странкама и групама грађана које су
ушле у вршачку градску Скупштину.
Од будуће власти очекујемо
да испуни своја обећања дата у
предизборној кампањи, а Демократска
странка ће, као и до сада, бити
конструктивна опозиција, додала је
на крају свог обраћања медијима др
Татјана Вешовић, будућа одборница у
Скупштини Града Вршца.
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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ПРЕМА ПОДАЦИМА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

НАЈВИШЕ ГЛАСОВА ОСВОЈИЛИ НАПРЕДЊАЦИ

До закључења овог броја „Вршачке
куле“, Градска изборна комисија имала је
комплетне резултате локалних избора,
али нису третирани као званични јер
је требало сачекати 24 часа у случају
да неко од учесника поднесе жалбу на
регуларност избора. Највише гласова
освојили су вршачки напредњаци,
скоро 10.000. У локални парламент,
сем напредњака, ушли су Покрет ВРЕР,
коалиција СПС-ЈС, Група грађана „За
бољи Вршац“, Демократска странка и
„Доста је било“. Остале су испод цензуса.
Према речима Живе Павкова,
председника Градске изборне комисије,
избори су се спроводили на 56 бирачких
места: 30 у граду и 26 у насељеним
местима. Излазност бирача била
је нешто већа него на претходним
изборима. Изашло је 26.904 бирача
од укупно 46.691 уписаних у бирачки
списак, што је 57,63 одсто.
У локалним изборима
учествовало је 9 странака, коалиција
и група грађана, наглашава Павков.
Листа под бројем један „Александар
Вучић- Србија побеђује“ освојила је
9.954 гласoва (37 одсто), листа број 2

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА БЕЗ
САОПШТЕЊА О РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА
До тренутка закључења овог броја „Вршачке куле“, Српска напредна
странка у Вршцу није се оглашавала везано за резултате избора на
локалном, покрајинском и републичког нивоу, који су одржани 24.
априла. Најављено је да ће конференција за медије бити наредних дана,
а о томе ћемо вас детаљно известити у наредном броју „Вршачке куле“.
Група грађана „Покрет Вршачка регија,
европска регија“- Јовица Заркула
добила је 3.842 гласова (14,28 одсто), под
редним бројем 3 изборна листа „Ивица
Дачић- Социјалистичка партија Србије
(СПС)- Јединствена Србија (ЈС)“ освојила
је 3.765 гласова (13,99 одсто), изборна
листа број 4 „Демократска странка - др
Татјана Вешовић“ добила је 1.712 гласова
(6,36 одсто), листа под бројем 5 „Лига
социјалдемократа Војводине- Ненад
Чанак“ освојила је 1.008 гласова (3,75
одсто), под бројем 6 листа „Др Војислав
Шешељ - Српска радикална странка“
добила је 1.020 гласова (3,79 одсто),
изборна листа 7 Група грађана „За бољи

Вршац“ освојила је 3.014 гласова (11,20
одсто). Руска странка- Звездана Вулетић,
која је била осма на изборном листићу,
добила је 365 гласова (1,36 одсто) и
листа под бројем 9 „Доста је било - Саша
Радуловић“ добила је 1.357 гласова, што
је 5,04 одсто. На основу постигнутих
резултата однос одборничких мандата
у Скупштини Града Вршца била би
следећа: СНС 20 мандата, по 7 мандата
имају Покрет ВРЕР и коалиција СПС-ЈС,
6 мандата има Група грађана „За бољи
Вршац“, 3 Демократска странка и 2
„Доста је било - Саша Радуловић“. Лига
социјалдемократа Војводине, Српска
радикална странка и Руска странкаЗвездана Вулетић нису освојиле ни
један мандат тако да неће имати своје
одборнике у градској Скупштини.
До момента закључења листа,
Градској изборној комисији није
стигла никаква жалба ни замерка на
регуларност избора. Према речима
Павкова, током гласања стизале су
неке информације, али је, након
провере, констатовано да се ради о
дезинформацијама.
Бирачки одбори су мало
грешили код попуњавања записника,
али то не утиче на изборне резултате,
нагласио је Павков.
Ј.Е.

ИЗВЕШТАЈ ГРАДСКЕ КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА

ВРШЧАНИ НИСУ ИЗГЛАСАЛИ САМОДОПРИНОС

Вршчани су имали прилику да
се изјасне да ли су за наставак
издвајања самодоприноса за
школство, здравство, путеве
и тротоаре, на референдуму,
одржаном на бирачким местима
истог дана када и избори на свим
нивоима власти, 24. априла. Према
извештају надлежне градске
комисије, референдум није прошао,
Вршчани нису подржали одлуку
о издвајању самодоприноса, коју
су усвојили одборници децембра
прошле године.
На седници, одржаној
26. априла, Градска комисија за
спровођење поступка непосредног
изјашњавања грађана о увођењу
самодоприноса за територију
Града Вршца поднела је извештај
o коначним резултатима поступка
непосредног изјашњавања грaђана
, објашњава Милуцу Живков,
председник Комисије. Утврдили
смо да референдум за о увођењу
самодоприноса за територију Града
Вршца са насељеним местима није
изгласан, јер није гласала потребна

већина грађана који имају
бирачко право и који су уписани
у бирачки списак , а у складу са
законом о референдуму и народној
иницијативи.
Према речима Живкова,
Комисија је утврдила да је на
бирачким местима гласало 19.377
грађана од укупно 46.691 лица
уписаних у бирачки списак.
Глас за увођење
самодоприноса дао је 11.221
грађанин, што је 41,50 одсто, док је
НЕ заокружило 7.936 грађана- 40,96
одсто, истиче Живков. У складу са
чланом 26 Закона о референдуму и
народној иницијативи, како грађани
референдумом нису потврдили
Предлог Одлуке о увођењу
самодоприноса за здравство,
образовање, локалне путеве и
тротоаре на територији општине
Вршац, о том питању не може се
поново одлучивати на референдуму
у року краћем од шест месеци од
дана гласања на референдуму.
Самодопринос о коме су се
Вршчани изјашњавали и коме

нису дали подршку требало је да
се уложи у дечје вртиће, градске и
сеоске школе, затим у Дом здравља
и Општу болницу, за набавку апарата
за дијагностику, како пацијенти не
би морали да одлазе у Београд и
Нови Сад на прегледе и анализе, а
део средстава био би употребљен за
путеве и тротоаре у граду и селима.
Ј.Е.

БРАНИСЛАВ МАТИЋ, ПРЕДСТАВНИК ГРУПЕ
ГРАЂАНА „ЗА БОЉИ ВРШАЦ“:

УДВОСТРУЧИЛИ
СМО БРОЈ
ОДБОРНИКА У
СКУПШТИНИ ГРАДА
Бранислав Матић, представник
Групе грађана „За бољи Вршац“,
задовољан је резултатима
оствареним на локалним
изборима, одржаним минулог
викенда. Добили су 3.014
гласова што је 11,20 одсто, и
тако обезбедили шест мандата у
градској Скупштини.

Изборни резултати су
реалност, свако је од нас радио
онако како је знао и умео, а
грађни су то оценили, сматра
Матић. Били су ово најтежи
избори, а мени су четврти до
сада, под потпуном медијском
блокадом, коју смо имали.
Медијска блокада кулминирала
је у време избора, а нарочито
око покушаја изборне крађе
и забране нашег изласка на
изборе. Имајући све то у виду, а
нарочито најагресивнију изборну
кампању коју сам видео до сада,
ја сам задовољан постигнутим
резултатом. Нарочито што се тај
резултат вреднује другачије када
се погледа број одборничких
мандата и упореди са другим
странкама. Тако да тих наших
шест одборника, у поређењу са
45, колико има сазив Скупштине
Града Вршца, нумерички можда
не изгледа много. Али, када се
погледа могућа комбинаторика
власти, то се вишеструко
увећава.
Група грађана „За бољи Вршац“
имала је три представника у
локалној власти у досадашњем
сазиву. Број одборника
удвостручен је након избора,
24.априла.
Једино смо ми и Српска
напредна странка увећали
број одборника у поређењу са
претходним сазивом, истиче
Матић. Група грађана „За бољи
Вршац“ увећала је за сто одсто
број својих представника у
градској Скупштини, док су
сви остали имали велики пад и
губитак одборничких мандата.
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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НАТАША ЋИРИЋ, ПРЕДСЕДНИЦА УНИЈЕ ЖЕНА СНС ЈУЖНИ БАНАТ

УНИЈА ЖЕНА СНС ВЕЛИКИ ОСЛОНАЦ ЗА
ЖЕНЕ ЈУЖНОГ БАНАТА

Иако је Законом о народним посланицима
из 2012. године омогућено да у српском
парламенту буде трећина жена, још увек
оне у значајном броју немају битне улоге
у политичком животу наше земље, а то се
нарочито односи на ниже нивое власти.
Српска напредна странка у последње две
године даје значајан допринос ширењу идеје
о родној равноправности а значајан корак ка
томе је и формирање Уније жена. Руковођење
Јужнобанатског огранка ове организације
поверено је Вршчанки Наташи Ћирић, која
је у интервјуу “Вршачкој кули” говорила о
најважнијим сегментима рада као и о будућим
активностима ове организације.
Који је циљ формирања Уније жена и како
она функционише на територији Јужног
Баната?
Примарни циљ формирања Уније
жена налази се у принципима родне
равноправности и суштински значи добробит
за жене – али истовремено и добробит
за мушкарце, за породицу и за друштво у
целини. Родна равноправност производи
ланчану реакцију добробити за све, као
што се ефекат неравноправности преноси
са индивидуе на породицу и друштво.
Сопственим оснаживањем-жена оснажује и
све оне око њих, као што у обрнутом случају,
неравноправност и тешкоће са којима се
сусрећу жене погађа и остале социјалне
актере.
СНС се снажно залаже за родну
равноправност и унапређење положаја жена у
Србији. СНС је политичка организација која на
потпуно другачији, нов начин посматра жену
и родну равноправност. Мушкарци и жене
морају бити равноправни – у свим сегментима
друштва. СНС је препознала енергију и снагу
коју жена носи – те да жену у модерној и
напредној Србији, осим увреженог поимања
жене као „стуба породице“, види као енергију
која ствара неко ново, другачије окружење и
амбијент. Ми жене морамо да превазиђемо
стереотипе, те да осим мотивације и исконске
потребе да бринемо о породици и деци –
бринемо и о самима себи – о својој економској
самосталности, здрављу и образовању.

мери заступљене у креирању економске и
развојне политике. Истраживања говоре да
су жене најбројнија рањива група на тржишту
рада у Србији. Иако жене чине половину
становништва радног узраста, оне су мањина
међу учесницима на тржишту рада и још
израженија мањина међу запосленима.
Економска независност услов је да жена буде
равноправна у друштву, а предузетништво
је најефикаснији начин да жена постане
самостална и своја и да прави сопствене
изборе.За СНС је веома значајно женско
предузетништво – као битан потенцијал
за развој економије и привреде и као
битан сегмент политике запошљавања и
самозапошљавања. Женско предузетништво
односно отпочињање самосталних пословних
активности утиче на смањење незапослености,
оснивање бизниса у новим сферама, примену
нових технологија и развој предузетништва.
Значајно место у раду и активностима
Уније жена СНС дато је и женама које живе
у сеоским подручјима – оне чине једну од
најрањивијих група у погледу једнаких
могућности отваривања људских права у свим
областима јавног и приватног живота. Начин
и стил живота жена на селу подразумева
традиционално патријархалан живот, те су
жене на селу двоструко маргинализоване
– зато што су припаднице руралних
полопривредних домаћинстава и зато што
имају ограничен приступ приходима, имовини
и одлучивању. Осим наведених области, Унија
жена значајну пажњу поклања превенцији
здравља жена, превенцији насиља над женама,
образовању и уклањању родних стереотипа у
средствима јавног информисања и промоције
родне равноправности. СНС значајну
пажњу поклања и социјалној економији
или социјалном предузетништву – подршке
и оснаживању самохраних мајки, женама
жртвама породичног насиља и породицама и
особама са инвалидитетом.
Колико су жене са којима сте у контакту
обилазећи Јужни Банат спремне за обављање
политичких фунција?
Још увек жене нису довољно заступљене
у јавном политичком животу, посебно на

2016. ГОДИНА ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Жене су привредни потенцијал Србије и позивам их да у години предузетништва
искористе прилику и покрену сопствени бизнис. Влада Србије је 2016 - ту прогласила
“Годином предузетништва” у којој ће конкретним пројектима помоћи женско
предузетништво. Влада је за Годину предузетништва издвојила 16 милијарди динара, од
чега је део намењен управо женском предузетништву. Жене су привредни потенцијал
Србије и позивам их да у години предузетништва искористе прилику и покрену сопствени
бизнис. Уверена сам да ћемо у наредном периоду у креирању градског буџета применити
систем “родног буџетирања” и омогућити женама са подручја нашег града да, путем
разних конкурса и субвенција, самостално крену у предузетништво и тиме примарну
пажњу посветимо економском јачању жена.

У којим све областима Унија делује?
Националном стратегијом за родну
равноправности обухваћене су области које
се тичу учешћа жена у креирању политика и у
партнерским и породичним односима, учешћа
жена у јавном и политичком животу. Осим
у сегменту развоја и унапређења женског
предузетништва - жене нису у адекватној

местима одлучивања. Закон о равноправности
полова, Закон о забрани дискиминације,
Национална стратегија за родну
равноправност су значајно допринели да је у
институцијама на националном нивоу дошло
до позитивног помака, јер је видиљивије
учешће жена. Но, стање на локалу, у локалним
самоуправама, које нису под притиском

јавности, не даје позитивну слику о учешћу
жена у јавном политичком животу, па у Србији
постоје градови у којима нема нити једне жене
у општинским већима. Многа истраживања
указују на врло озбиљну подзаступљеност
жена у локалним властима. Жене Јужног
Баната су у Унији жена СНС нашле велики
ослонац и, за кратко време свог деловања
и активности, успеле су да се наметну
као значајна покретачка снага друштвене
заједнице и својих локалних средина. Управо
радом у Унији жена – ми, жене Јужног Баната
смо постале препознатљиве по упорности,
истрајности и квалитеном и одговорном раду.
Управо је СНС трасирала један нови приступ
и напредан пут ка родној равноправности и
управо захваљујући подршци СНС – уверена
сам да су жене Јужног Баната спремне да
преузму одговорност у доношењу и креирању
политичких одлука.
Које је све активности имала Унија до сада и
шта се планира у наредном периоду?
У протеклом периоду, Унија жена СНС
Јужног Баната је акценат ставила на економско
и политичко оснаживање жена, истовремено
водећи рачуна да не запоставимо бригу
о здрављу жена и сузбијању насиља над
женама. У основи – економска сигурност и
стабилност сваке жене је есенцијални проблем
али истовремено и сигуран излаз из многих
проблема и недоумица. Имали смо велики број
трибина и округлих столова управо на тему
политичког и економског оснаживања жена,
велику пажњу посветили смо и теми насиља
над женама и здравља жена. Увек смо имали
велико интересовање жена, што показује
да су жене, па и у затвореним срединама,
расположене да се укључе у дешавања и
збивања средине у којој живе.
Б.Ј.
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ЈОВАНКА ВАЊА РАДОВАНОВИЋ, АКУШЕРСКА СЕСТРА У ПЕНЗИЈИ:

НЕМА НИШТА ЛЕПШЕ У ЖИВОТУ НЕГО ЧУТИ
ПРВИ ПЛАЧ ЗДРАВЕ БЕБЕ!
ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИКОГ САВЕЗА РАДНОГ
НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 7, БРОЈ 91 1. ЈУЛ
1982.

ДАРКОВА ПОБЕДА
Ђаци Вршачке ОШ „ Ж. Зрењанин“ постигли су током
минуле школске године низ запажених резултата,
међутим сви они истичу успех деветогодишњег Дарка
Маринова, свршеног ученика 3. разреда. За њега кажу
да је „прави Анштајн“. Дарко је даровит математичар,
мада и из осталих предмета има петице.

На недавно одржаном такмичењу младих
математичара , у изузетно јакој конкуренцији ученика
четвртих разреда, Дарко се, не само истицао, него
је и убедљиво победио своје, годину дана старије
конкуренте. Освојио је свих стотину поена...
-Члан сам математичке секције коју води моја
наставница Босиљка Робуљ. За такмичење на којем сам
победио нисам се посебно припремао, иако се радило о
градиву за старији узраст.
ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИКОГ САВЕЗА РАДНОГ
НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 7, БРОЈ 91 1. ЈУЛ
1982.

ТРИ ИСТОРИЈСКА ПЛАНА
Као на каквим временским „степеницама“ вршачки
архитектонски контрасти долазе до изражаја, посебно
сада када се лепа фасада новог хотела најзад појавила. На
овој слици у трећем плану, иза дела старе Градске куће и
„Банатовог“ здања, Иначе почело је рушење преосталих
кућа у кварту који окружује нови хотел.

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА
ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 7, БРОЈ 93, 3. СЕПТЕМБАР 1982.

ВРШАЦ У НОВИНАМА
ДАЛЕКЕ КОРЕЈЕ
Ових дана требало би да се у најтиражнијем
корејском партијском листу „Родонг Синмун“ – у серији
натписа о војвођанским градовима – појави и прилог
о Вршцу. Аутори чланка су Рју Мун Ил и Пак Пјонг Сан,
дописници Централне новинске агенције Демократске

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Јованка Радовановић, бабица
Вања, скоро читав радни
век провела је у вршачком
породилишту. Помогла је да на
свет дођу хиљаде беба. Неки
од њих сада су одрасли људи,
са тридесет и више година.
Дешавало се да породи мајку,
а за двадесетак година и ћерку.
Била је омиљена бабица, мајке су
дуго памтиле помоћ и подршку
које им је пружала у тренуцима
порођаја. Неке су од њих својим
ћеркама дале име по бабици
Вањи. То је најлепша награда,
каже, највредније признање да сте
свој посао обављали како треба,
професионално и са много љубави.
Како Вас је живот довео у
Вршац? Одакле сте дошли?
Ја сам рођена у Приштини,
на Ђурђевдан 1956, у радничкој
породици. Отац ми се звао Петар
Филиповић, мајка Миланка, имам
двојицу браће, старијег Бранка,
инжењера енергетике, и млађег
Ненада који ради овде у Пошти. У
Вршац сам дошла сасвим случајно,
да посетим другарицу Мирјану
Жебељановић, која се удала у
Селеушу, у породицу Илић. Обишли
смо Вршац, допао ми се, мали,
леп град, уређен. А, као да је и
судбина мало умешала своје прсте.
Баш је тада у вршачкој болници
био отворен конкурс за бабицу.
Ја сам већ две године радила на
Клиници у Приштини и одлучила
сам да споразумно пређем у Вршац,
новембра 1978. Радила сам као
бабица, а последње три године
пред пензију, 2012, била сам главна
бабица.
Да ли се већ тада осећала
нетрпељивост према Србима
на Косову, док сте живели у
Приштини?
Како да не. Биле су велике
демонстрације 1968. године.
Било је тога и док сам радила на
приштинској Клиници. У време
када сам се ја запослила, 1976,

примљено је шест Албанки и једна
Српкиња. Клиника је била велика,
у смени су увек радиле једна
Српкиња и једна Албанка. Није
било ни сигурно, ни лако радити.
Када се ситуација у Приштини
погоршала, прво је Бранко дошао у
Београд, а убрзо су за њим дошли
отац, мајка и Ненад. Оставили су
све, били су код нас, у нашој кући.
Родитељи су до краја живота остали
у Вршцу. Косово и своје огњиште
носили су у срцу, сахрањени су на
вршачком гробљу, далеко од свог
родног краја. Ненад је овде основао
своју породицу. Сви се увек са тугом
сећамо нашег детињства, младости
које смо провели у Приштини.
Како сте се снашли у Вршцу, на
послу?
Било је лепо радити у
вршачком породилишту, много
лакше него у приштинској Клиници
која је тада имала 6.000 порођаја
годишње, а Вршац хиљаду. Кроз
пар година, Приштина је имала
12.000 порођаја годишње, Вршац и
даље хиљаду, а касније све мање.
Клиника је имала савременију
медицинску опрему, била је већи
здравствени центар од Вршца.
Радило је неколико бабица у смени,
а овде дуго година само једна.
Да ли се у нашем породилишту
много тога променило од када
сте се ви запослили? Ко је у то
време радио овде?
Породилиште се много
променило, уредило док сам
ја радила овде. Реновирано
је неколико пута, сређивано,
обнављана опрема, стизали су
нови апарати, ишли
смо на
едукацију, усавршавање, морали
смо да имамо одређене бодове
за
сертификације. Из године
у годину, услови за рад били су
све бољи, као и за
боравак
породиља и беба. Када сам почела
да радим, овде су били доктори
Тешић, Ђонин, Ђорђе Ступић,
докторке Милица Огризовић и

Драгина Попи, др Димитрије
Настов, др Миодраг Прванов, др
Предраг Мијатовић, др Мојсе
Дамаскин, касније су долазиле
млађе генерације гинеколога
акушера. У
породилишту сам
затекла бабице Анкицу Војну, била
је најстарија и најискуснија
међу нама, затим Мира Црљић,
Милена Цвијовић, Љиља Ђошић,
Марија Бирта,
и наша екипа се
временом подмладила, дошле су
нове генерације.
Колико је леп посао бабице?
Посао је изузетно леп,
али и стресан, напоран, треба га
много волети. Јер, у рукама имате
два живота, није уопште лако. Али,
ако нешто волиш, трудиш се, све
на крају буде добро. Нема ништа
лепше у животу него чути први
плач здраве бебе! Има, нажалост, и
тешких ситуација, али увек када се
човек нечега сећа, памти оне лепе
тренутке. Највеће задовољство
је када се порођај добро заврши,
природно, без компликација и када
се роди здрава беба, чује њен први
плач. Бебу стављамо на мамине
груди. То је најлепша слика, тек
рођена беба на грудима своје мајке.
Како сте се одлучити да се
определите за овај позив?
Мислим да то није било
случајно. Још као девојчица у
основној школи, волела сам
бебе. Хоби ми је био скупљање
разгледница беба, имала сам их
више од 300. Нажалост, све ми је
остало у Приштини. Волела сам
децу и одлучила да упишем средњу
Медицинску школу акушерски
одсек. Никада се нисам покајала,
јер деца су нешто најлепше.
Колико је присуство бабице
важно код порођаја? Некада су
оне саме порођале жене, без
лекара?
Бабица има велику
улогу, али је изузетно важно и
потребно присуство лекара. У
праву сте, некада су бабице саме
порађале жене. Било је тога и у
вршачком породилишту, радиле
су то старије, искусније бабице,
лекари су долазили због већих
интервенција. Али, хвала Богу, то
се временом променило, јер много
је безбедније, сигурније када је
ту комплетна екипа. Никада се
не зна када нешто може да крене
непредвиђеним током. Већ дуго у
нашем породилишту гинеколози
акушери имају редовна дежурства
тако да су увек ту, смена никад није
без лекара.
Присуствовали сте сигурно
великом броју порођаја. Колико
их је отприлике било за Ваш
радни век?
Било их је много за 35
година рада, не могу да кажем
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тачно колико, на хиљаде. Јер, било
је смена када је било по пет, шест
порођаја, али и оних када није био
ниједан, временом је наталитет
почео да опада. Дешавало се
да, након двадесетак година,
порађам жену чијем сам рођењу
присуствовала, породила сам њену
мајку. Било ми је, заиста, лепо чути:
“Ви сте породили моју маму, када
сам се ја родила“. Драго ми је када
у граду сретнем жене чијим сам
порођајима присуствовала, па још
кад видим како су им деца порасла.
Неке од тих бебица сада имају 30
и неку годину. Дивно је кад видите
како су од оне бебе израсли у лепе
девојке и младиће, то је лепота
живота! Увек ме поздраве, сетимо
се њиховог рођења. Тренуци
када се рађа један нови живот су
посебни, имају неку снагу, ту су
емоције, поделите срећу са мајком
која је на свет донела једно мало
лепо биће, један нови живот.
Научите да се радујете нечијој
срећи, а то је предиван осећај.
Ви словите за једну од
највољенијих бабица у
овдашњем породилишту. Шта
је најважније у тренуцима
порођаја?
Потребан је добар приступ
породиљи, професионалност, али
и лепа реч је, такође, много важна
јер помаже, пружа подршку жени.
Трудила сам се да будем позитивна,
да помогнем колико је потребно
и колико могу. Када је моја ћерка

требало да се породи, питали су ме
како се не бојим да порађам своју
ћерку. Рекла сам им да сам се више
плашила да порађам туђе дете, јер
све су те жене биле нечије ћерке.
Увек сам више страховала за туђе,
него за своје. Мислим да је лепа реч
у тим тренуцима нешто најважније
и један позитиван приступ. Трудила
сам се да са мајкама остварим један
леп, добар контакт. Некада нисте
баш расположени, сви имамо неке
своје проблеме и муке, живот није
увек мед и млеко, али у овом послу
то не сме да се осети. Ово је хумана
професија, потребно је велико
пожртвовање. Када сам дежурала,
нисам никада преспавала ни
један тренутак у ноћним сменама,
трудила сам се да се максимално
посветим послу. Ја сам волела
свој посао. Било је свакаквих
тренутака, и лепих, али и оних када
се помешају срећа и туга. Чудно је
то. Сећам се када се породила жена
чији је супруг погинуо на ратишту,
није дочекао да види своје дете. Не
може да вас не дотакне тако нешто.
Било је момената када је морало
брзо да се реагује, али срећа имали
смо добру службу. Ако нешто није
могло код нас да се уради, слали
смо породиље за Београд, у већу
установу где постоје бољи услови
и може да се пружи квалитетнија
здравствена услуга. Било је лепо
радити у вршачком породилишту,
имали смо стручну екипу, добро
смо сарађивали, поштовали једни

друге, имали пуно поверење. Имали
смо добар однос са сестрама из
неонаталне педијатрије, са којима
смо блиско сарађивали. Бабице су
биле цењене, а и ми смо међусобно
имале лепу комуникацију.
Шта Вам је била најлепша
награда за сав уложени труд?
Лепа реч од породиља,
то је најдража награда. Пријатно
је чути када вам неко каже да
сте му пружили помоћ, пажњу,
када се од срца захвали чак и
после неколико година када
се сретнете. Својевремено је у
породилишту била књига у коју
су мајке уписивале своје утиске
када су одлазиле кући са бебама.
Драго ми је било када сам могла
да прочитам своје име уз које су
биле написане лепе речи, похвале
и захвалност. Има ли нешто лепше
када чујете да је неко свом детету
дао име по вама?! Има десетак беба
којима су мајке дале име Вања.
Само моји најближи знају да је моје
право име Јованка, сви су више
него сигурни да се ја зовем Вања.
То ми је надимак из детињства.
Сећам се када је једна мајка желела
сина, а родила девојчицу. Рекла
сам јој да треба да буде срећна јер
ће једног дана бити поносна када
види у какву јој је лепотицу ћерка
израсла. Насмејала се и казала:
„Е, кад ће бити цура и по, онда ће
се звати као ви“. Вања је порасла,
постала је права цура и по. Зар
то није лепо?! То је велика част и
најлепше признање. Не може срце
да не заигра када се сретнете у
граду, а мајка каже ћерки: „Ево, ово
је бабица Вања која ме је породила
и по којој си ти добила име“.
Везали сте се за Вршац и
остали у њему. Када сте основали
своју породицу?
Упознала сам Милана Лиџу, венчали смо се 1980. Милан
је керамичар, ради у „Другом
октобру“. Имамо двоје деце, Марка
и Јелену. Време лети, 36 година смо
Милан и ја у браку. Јелена има своју
породицу, постала је мајка, има две
дивне и паметне девојчице.
Скоро читав радни век
провели сте у вршачком
породилишту. Од када сте у
пензији?
У пензију сам отишла
2012. године, са 35 година стажа:
две у Приштини и остало у Вршцу.
Недостаје ми посао, нема дана да
се не сетим. Кад год могу обиђем
свој некадашњи колектив. Као
пензионерка, сада имам више
времена да уживам у својој
породици. Имам две дивне унуке од
ћерке Јелене и зета Драгана: Јасну,
која је кренула у први разред, и
Браниславу, која иде у вртић. Оне
ми испуне и улепшају дан. Волим
лепо двориште, негујем цвеће, увек
сам га волела, уживам у његовој
лепоти.
Шта је у животу најважније?
Здравље је најважније,
али људи се не сете тога све док
га не изгубе. А, кад човек има
здравље, има све. И супруг и ја
смо много радили и све што смо
стекли било је напорним радом. Уз
сменски рад у породилишту, ишла
сам да помажем мајкама, да купам
бебе, негујем и новорођенчад и
породиље. У животу мора много
да се ради. И данас пуно радимо и
Милан и ја, свако има своје обавезе.
Човек треба да воли посао, да га
ради с љубављу, поштено, да воли
људе, да их поштује, помогне када
треба. Мислим да је јако важна и
лепа реч, она бар ништа не кошта.
А много значи, врати човеку веру,
наду, снагу, и у најтежим тренуцима.
Јованка Ерски
Фото: Лична архива
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Народне Републике Кореје, акредитовани у Београду.
Они су - посредством Секретаријата за информације
Војводине – боравили другом половином августа
у Вршцу, где су били гости Скупштине општине и
уредништва „Вршачке куле“. Новинари из несврстане,
северне Кореје – након разговора са председником
СО Дејаном Гвозденовим и председником општинског
извршног већа Карелом Шафариком, посетили су
колектив „Инекс– Хемофарм“ и РО „Подрумарство“ .
Њихови саговорници били су директори Миодраг Бабић
(„Хемофарм“) и Новак Радуловић („Подрумарство“).
Захваливши се својим домаћинима на срдачном и
другарском пријему, корејски новинари су изразили
наду да ће њихови прилози у штампи допринети бољем
упознавању народа Југославије и ДНР Кореје.

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА
ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 7, БРОЈ 90, 1. ФЕБРУАР 1982.

ИСА ЈОВАНОВИЋ
ДОЖИВОТНИ ПОЧАСНИ
ПРЕДСЕДНИК
Народни херој Иса Јовановић проглашен је
доживотним почасним председником Фудбалског клуба
„Вршац“ на пригодној свечаности 13. маја, у присуству
многобројних спортских и друштвено- политичких
радника. Повељу о томе уручио је Иси Јовановићу
председник Председништва ФК „Вршац“ Радомир Ђурић.

- Пре рата сам припадао фудбалском клубу „Душан
Силни“ – рекао је том приликом Иса Јовановић.
- Иако се баш говори о мом доприносу развоју
спорта, посебно фудбалског, онда би се то могло рећи
за изградњу вршачког Градског стадиона. Још као
дете размишљао сам како би било лепо да овдашњи
малишани и омладинци добију изнад парка своје зелено
поље...
Имали смо, додуше, у то време назови стадион на
вашаришту, где смо испољавали своју приврженост
фудбалу... Но после рата, моје посланичко место у
Републици омогућило ми је да се ангажујем и помогнем
у изградњи вршачког стадиона, чиме су и моје дечачке
жеље биле остварене...
На истом свечаном скупу Иван Топалок је у име
Фудбалског савеза Југославије Иси Јовановићу уручио
Плакету (на слици), док је у име Фудбалског савеза
Војводине пригодан поклон Иси Јовановићу предао
Радомир Крстић.
У знак захвалности за изванредно домаћиновање
и указану добродошлицу фудбалској репрезентацији
Југославије, Иван Топлак је председнику СО Дејану
Гвозденову уручио поклон.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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ВРШАЧКА КУЛА
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКАТ ХЕМИЈСКОМЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ И „ТАЧКЕ СУСРЕТАЊА“

ОБЕЛЕЖЕН ДАН
ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ
Поводом међународног Дана
планете Земље, Хемијско-медицинска
школа и Удружење за промоцију
културе, науке и уметности „Тачка
сусретања“, спровеле су еколошки
пројекат за ученике 7. разреда
основних школа из нашег града у
петак, 22. априла. Овом приликом
oрганизоване су едукативне радионице
под називом : Природа у мојим рукама,
Зелена хемија и Размисли о свом
односу према природи.
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ЗНАЧАЈ И ОБИЧАЈИ УСКРСА

УСКРС – НАЈВЕЋИ ХРИШЋАНСКИ
ПРАЗНИК

Ускрс или Васкрс је највећи хришћански празник,
којим се обележава дан када је Исус Христос васкрсао
из мртвих. Ускрс се празнује три дана и представља тзв.
„покретни“ празник, што значи да се његов датум мења
сваке године.
Око рачунања датума Ускрса и осталих неслагања
између Јулијанског и Грегоријанског календара, вођена
је велика полемика. Због тога је Српска православна
црква и Краљевска влада послала нашег познатог
научника Милутина Миланковића на васељенски
конгрес у Цариград 1923. године, како би се извршила
реформа календара. Једно од важних питања било
је и одређивање датума Ускрса и осталих покретних
празника који зависе од њега. Милутину Миланковићу
припала је слава да направи до сада најпрецизнији
календар. Иако је његов календар усвојен у Сремским
Карловцима 1923, његова примена одложена је за
време када реформисани календар прихвате и примене
и све остале православне цркве.
Ускрс се слави прве недеље после пуног месеца
после пролећне равнодневнице. Такође, православни
Ускрс не може се празновати истог дана или пре Пасхе
(јеврејски покретни празник). Код православних
хришћана, који користе стари (Јулијански) календар

или макар недељу дана, на Велики петак посте строг
пост. На тај дан се не служи литургија у цркви, осим ако
су Благовести. На Велики петак се не пева, не весели се,
то је дан туге и опште тишине, коју „ни детињи плач не
сме реметити“. Чак се ни покојници нису сахрањивали
на овај дан, „да се не ремети земља у којој лежи
Христос“.
Јаје представља симбол живота, односно
симболизује васкрснуће Исуса Христа. Јаја се фарбају на
Велики четвртак или Велики петак, најчешће црвеном
бојом, која симболизује Христову крв. Прво обојено јаје
се сматра „чуваркућом“ и њему се приписује посебна
важност. Као што и име каже, прво јаје се сматра
заштитником куће и чува се до следећег Ускрса.
Јаја се могу фарбати на много начина. Ако желите
да ускршња јаја фарбате природним бојама, можда
ће вам помоћи да знате која намирница производи
коју боју. Пошто природне боје за фарбање јаја нису
толико интензивне као вештачке фарбе, требало
би их користити у већој количини. Од природних
материјала, најчешће се користи луковина, која даје
јајету црвенкасто-браонкасту нијансу. Црвену боју дају
и љуска црвеног лука, сок нара, цвекла, сок од малина,
црно вино, зелену – спанаћ, блитва, зеље, плаву –

(Српска, Руска, Јерусалимска црква), као и код
православних хришћана који користе Миланковићев
(реформисани Јулијански) календар (Грчка, Бугарска,
Румунска, Цариградска, Кипарска и Александријска
црква), Ускрс је увек између 4. Априла и 8. Маја. Код
осталих хришћана, који користе нови (Грегоријански)
календар, Ускрс је увек између 22. Марта и 25. Априла.
Петак пред Ускрс се сматра најтужнијим даном
хришћанства, јер је тог дана Исус Христос осуђен и
разапет на Голготи, у Јерусалиму. Осуђен да проповеда
учење за које се тврдило да је у супротности са верским
принципима и законима јудаизма, гледајући шта народ
и војници раде с њим, рекао је: „Оче, опрости им, јер не
знају шта раде“.
На вечерњем богослужењу у нашим храмовима,
износи се плаштаница (платно на коме је приказано
полагање Христово у гроб), коју верници целивају све
до Ускрса. Плаштаница се полаже на посебно украшен
сто (симболизује камен на коме је тело Христово
било припремљено за полагање у гроб), заједно са
Јеванђељем.
На Велики петак посте сви, па чак и они који иначе не
посте цео васкршњи пост. Они који су постили цео пост

црвени купус, сок од боровнице, а жуту – кора наранџе
и зелени чај. Поред фарбања ускршњих јаја, њиховој
разноликости доприноси и украшавање.
Један од најрадоснијих и најлепших обичаја за
Ускрс представља куцање јајима. Тад настаје весеље и
такмичење чије јаје је најјаче, што представља посебну
радост за децу. На Ускрс се прво једу јаја, па се онда
једе остало јело. Гости који уђу у кућу на Ускрс, дарују
се јајима. Такође се јаја дарују и када се иде у госте. У
Србији се сваке године организује светско такмичење у
куцању кокошијим јајима у Мокрину.
Када сване дан Васкрсења Христовог, са свих
торњева православних храмова дуго звоне сва звона,
јављајући долазак највећег хришћанског празника.
Народ се међусобно поздравља речима Христос
Воскресе и Ваистину Воскресе! Тај поздрав траје све до
Спасовдана, односно до Вазнесења Христовог, који пада
четрдесети дан по Ускрсу. Домаћин са својом децом
одлази у цркву на свету васкршњу службу. Они који
су постили цео васкршњи пост или бар једну недељу,
причешћују се на крају литургије.
Извор: horsvetogdjordja.wordpress.com

Учесници креативних еко радионица
Обележавање Дана планете
земље је реализовано у складу са
Међународним програмом Еко-школе
у Србији у коме Хемијско-медицинска
школа учествује од октобра прошле
године, наглашава Вељко Стојановић,
директор Хемијско-медицинске
школе. Међународни програм
Еко-школе је систем награђивања
образовних установа на локалном,
државном и међународном нивоу.
Управо једнообразност програма
на међународном нивоу чини
јединственим овај препознатљив
и квалитетан модел васпитања и
образовања. Школе које испуне
постављене критеријуме и које бригу
за животну средину постављају као
трајну вредност и начин живљења,
добијају повељу о статусу Међународне
еко-школе.
На манифестацији, одржаној у
Хемијско-медицинској школи поводом
Међународног дана планете Земље,
гости су били ученици: ОШ „Вук
Караџић“, ОШ „Олга Петров Радишић“
и ОШ „Јован Стерија Поповић“. Они
су се, према свом интересовању ,
определили за радионицу у којој ће
учествовати и, уз помоћ професора и
ученика Хемијско-медицинске школе
и представника Удружења „Тачка
сусретања“, показали невероватну
креативност и високу свест о
неопходности очувања животне
средине.
Пројекат је успешно реализован на
обострано задовољство, како учесника,
тако и организатора.
Ј.Е.

ГРАДСКЕ ПРИЧЕ
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КЊИЖАРА ДЕЛФИ У ВРШЦУ ПОНЕЛА ИМЕ СЛАВНОГ ПЕСНИКА

ОТВОРЕНА КЊИЖАРА „ВАСКО ПОПА“
Књижара из ланца Делфи у Вршцу, на Тргу
Светог Теодора вршачког 5, од петка носи име
великог српског песника Васка Попе. Вршачка
књижара трећа је у оквиру акције именовања
Делфи књижара именима великана домаће
књижевности, након две београдске књижаре –
оне у Васиној улици која носи име великог српског
писца Милоша Црњанског и књижаре у Улици
Станоја Главаша 1 која носи име српског сликара,
књижевника и новинара Моме Капора.
- Васко Попа један је од најпревођенијих
српских писаца и један од најзнаменитијих
стваралаца модерне српске поезије. Он почива
на Непочин-пољу, његова кора се скида у много
слојева, он је дететом крај Караша правио
човечуљке од глине и свечано их јео, он је
препознао малу кутију из које настаје свет. Маштао
је и учинио много тога за Вршац – истакао је
Драгољуб Ђорђевић, чувар баштине Васка Попе,
истакавши да ова акција много значи за очување
поезије, која према Ђорђевићевим речима, једина
може спасити свет.
Књижевник Душан Белча предложио је да се у
новоименованој књижари одреди и један кутак
посвећен поезији који би носио име „Хашин кутак“,
по Попиној животној сапутници и великој љубави

Хаши, а представници Издавачке куће Лагуна
обећали су да ће ова иницијатива бити остварена.

ВАЊА БУЛИЋ И КРИСТИНА КОВАЧ
ПОТПИСИВАЛИ СВОЈЕ КЊИГЕ У ВРШЦУ
Свечаности именовања књижаре гости су били Лагунини писци Вања Булић и Кристина Ковач,
који су потписивали своје нове књиге.
„Зашто Бог нема ауто“ је скуп Булићевих духовитих хроника о нашем свакидашњем животу у
којима се нашла и тема која понајвише опседа данашњег човека окруженог чудима савремене
технологије. Али своју причу о аутомобилу писац је обојио сатиричним тоновима о нашем
друштву, нашим навикама и менталитету који се није много променио од времена кочија и
коњских трамваја до данас.
„Дрво живота“ Кристине Ковач је романтична и потресна прича о двоје људи који су пронашли
љубав када су је најмање очекивали. Она је била у браку који се распадао док се он у болници
борио за голи живот. Све је почело познанством преко фејсбука, а изродило се у праву љубав
која је победила и саму смрт.

- Васко је једно од чуда које се родило у Банату.
Сва његова стваралачка енергија је дошла из
Вршачког брега, а он се непрекидно враћао Вршцу
– рекао је Белча.
Васко Попа је рођен 29. јуна 1922. у Гребенцу
код Вршца. Основну школу и гимназију завршио
је у Вршцу. После тога уписао се на Филозофски
факултет у Београду. Студије наставља у Букурешту
и Бечу. За време Другог светског рата био је
затворен у немачком концентрационом логору у
Зрењанину. Након завршетка рата, дипломирао
је на романској групи Филозофског факултета у
Београду, 1949. године. Прве песме објављује у
листовима Књижевне новине и Борба. Његова
прва збирка песама „Кора“ (1953) уз „87 песама“
Миодрага Павловића сматра се почетком
српске послератне модерне поезије. Слагањем
усменог наслеђа, игара и загонетки, Попа је
створио посебан песнички језик модерне српске
поезије. Васко Попа је један од најпревођенијих
југословенских песника, а и сам је преводио са
француског језика.
Т.С.

ОДРЖАН СЕМИНАР У ОРГАНИЗАЦИЈИ УНИЈЕ СТУДЕНАТА ВРШЦА

ПРЕДАВАЊЕ ЗА МЛАДЕ ПРЕДУЗЕТНИКЕ
Унија студената Вршац у сарадњи са Културним
центром организовала је прошлог петка семинар
под називом „Млади и предузетништво“. Своја
искуства са суграђанима су поделили вршачки
предузетник Милан Величковић, власник „Слатке
радионице Јована“, Ален Шари, власник „Собе
бекства“ и саветник за мали бизнис у Банци Интеса
Филип Шари. Програм је водила Јелена Шкорић, а
прилику да отвори семинар имао је организатор

пројекта и координатор сектора за вршачке
студенте Немања Антић.
- Верујем да млади људи имају доста идеја за
покретање посла, као и да не треба да чекају да
заврше факултет и запосле се у туђој фирми, већ
треба да се покрену и покушају ако желе да се
опробају у предузетништву. Надам се да смо овим
семинаром некима помогли и пружили им корисне
информације, а Унија студената ће и у наредном

периоду организовати сличне догађаје – рекао је
Антић захваливши се у име Уније студената Вршца
Културном центру и предавачима који су својим
саветима желели да помогну младима.
Млади предузетници Величковић и Шари са
публиком су поделили своја искуства са почетка
бављења приватним бизнисом, и док је „Слатка
радионица Јована“ започела као породични
бизнис, Ален Шари отворио је „Собу бекства“
инспирисан сличним садржајима у иностранству.
- Надам се да смо успели да омладини макар
мало приближимо идеју вођења сопствене фирме
и помогнемо им да се фокусирају на све детаље
које при отпочињању бизниса треба имати у
виду. Такође, циљ нам је био да их охрабримо да,
уколико имају квалитетну визију, идеју, обавезно
и покушају, односно, крену са реализацијом –
изјавио је Ален Шари.
Филип Шари говорио је о постојећим типовима
предузећа, па и посаветовао која би било добро
основати. Наиме, своју компанију можете отворити
и са 100 динара! Сем тога, потребни су вам и
пријављивање у АПР-у, рачун у банци, печат и
потпис на суду.
Т.С.
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ПОЗОРИШТЕ У ВОЈВОДИНИ

Позоришни живот на простору данашње Војводине дуг је неколико векова,
док се Војводина назива колевком театра словенског југа. Војвођанска
позоришна традиција у великој мери је обележена чињеницом да су у њеном
стварању учествовале различите етничке заједнице које су настањивале ове
просторе, а вишејезичност и естетска разноликост и данас су епитети којима
се позориште које настаје на овом тлу може похвалити.
Проблемима и питањима позоришног живота у Покрајини данас се бави
Заједница професионалних позоришта Војводине која је основана 1969.
године у Новом Саду, а да би се културна баштина сачувала, 1982. године
основан је и Позоришни музеј Војводине.
Данас у Војводини ради тринаест професионалних позоришта, а у наредним
бројевима „Кула“ ће вам представити њихов рад.

НОВОСАДСКИ НОВИ ТЕАТАР

ЉУБИША МИЛИШИЋ, ГЛУМАЦ
И ДИРЕКТОР ННТ-А: СТВАРАМО
НОВУ ПОЗОРИШНУ ПУБЛИКУ!
У Новом Саду 2008. године, никла је нова
позоришна дворана у оквиру Гимназије „Лаза
Костић“, а група драмских уметника увидела
је прилику да на прави начин оживи овај
театарски простор. У разговору са управом
Гимназије, дошли су до закључка да у овом
простору, који је првенствено намењен за
потребе школе, постоје услови, али и потреба
за организовањем редовног позоришног
живота. Управа школе је у Удружењу
Новосадски Нови Театар (ННТ) препознала
оне професионалне уметнике који то могу
најбоље остварити, тако да приближе
позоришну културу, пре свега млађем
нараштају, али и широј јавности.
Од почетка играња представа (септембар
2008) Новосадски нови театар имао је
16 премијера и више од 400 изведених
представа које је погледало више од
60.000 гледалаца. У септембру 2014. године
једногласном одлуком председништва
Заједнице професионалних позоришта
Војводине, а на основу значаја и резултата
дотадашњег рада, Новосадски нови театар
примљен је као пуноправан члан у ову
заједницу, и то као једини независан театар.
Непосредно након пријема у Заједницу

професионалних позоришта Војводине
Новосадски нови тератар извео је премијеру
своје до тад најамбициозније представе за
децу „Похвала Снегу“ по тексту Светислава
Пешића, а у режији Драгослава Тодоровића,
а представа је ушла у званичну селекцију
65. Фестивала професионалних позоришта
Војводине, као једна од пет најбољих
представа за децу. У истом периоду ННТ
изашао је и са својом представом „Женидба
на чардаку“ у режији Драгана Остојића, којом
је започет и живот редовног репертоара за
одрасле.
- Сезона 2014/15. представља прекретницу
у постојању нашег позоришта у сваком
смислу. Коначно смо признати као
професионални театар, а не више само још
једна од многобројних глумачких трупа,
дружина... Са друге стране, током ове сезоне
започели смо у великој мери и оне аспекте
позоришног рада који иначе карактерише
професионалне позоришне куће – већи
број гостовања у земљи и иностранству,
успостављање међународне сарадње са
позоришним кућама у окружењу, учешће
на фестивалима – каже Љубиша Милишић,
глумац и директор Новосадског новог театра.

ПРЕПОРУЧУЈЕМО ПРЕДСТАВУ:

„АЛАДИН“

Настала по тексту Александра Николића, заснованом на једној од најлепших
светских бајки, луткарско-драмска представа за децу „Аладин“ доноси причу о
безвременој љубави као универзалном покретачу. Представу је режирала чланица
Новосадског новог театра, глумица и луткарка Наташа Милишић, која се по својим
глумачким остварењима у луткарству убраја у сам врх српских луткара. Иако
рађена са изузетно скромним буџетом, ова представа је успела да креативношћу
костимографа Стефана Савковића и ангажманом на изради сценографије свих
учесника у представи, достигне завидан ниво, а у глумачкој игри развила се у
радост колективне игре у којој је сваки од седморо глумаца успео да дефинише
изузетно занимљиве ликове и која на крају има фантастичан пријем код публике
којој је намењена.

Представа „Аладин“ – прича о безвременој љубави

„Кукурику бајка“ – више од сто пута на сцени
Прва представа коју је ННТ премијерно
извео на својој матичној сцени је представа
за децу „Кукурику бајка“ и она је и данас
на репертоару овог театра. Премијера је
изведена 22. септембра 2008. године, а до
сада је одиграна преко сто пута. У питању је
луткарска представа, настала по народној
приповетци „Цар и петао” у режији Наташе
Милишић, а намењена је деци старијој од три
године.
Рад Новосадског новог театра препознат је
и на фестивалима. Представа „Похвала снегу“
награђена је као најбоља представа у целини
по оцени дечијег жирија на фестивалу „ФЕП“
у Бачкој Паланци 2015. године, а исте године
на фетивалу „Лане“ у Кикинди, награђени су
Љубиша Милишић за најбољу мушку улогу у
представи „Кукурику Бајка“ и Тибор Фараго за
израду лутака за исту представу.
Иако Новосадски нови театар као
удружење нема стално запослених, сви
који учествују у представама ННТ-а сматрају
се њиховим члановима. О Новосадском
новом театру брину професионални
позоришни делатници, пре свега глумци,
а рад ННТ-а осмишљавају и воде неколико
оснивача: драмски уметници – Љубиша
Милишић, Миљан Давидовић, Наташа Илин,
Сања Микитишин, глумац –луткар Наташа
Милишић, Југослав Крајнов и Стефан Јуанин,
који су и носиоци репертоара овог театра.
У ННТ-у истичу да су за њихов рад изузетно
важни и дизајнер светла Никола Маринков,
тон мајстор Ивана Дубајић, техничар-мајстор
Властимир Недељковић и организатор
продаје Драгана Стевановић.
- Нашу публику у највећој мери чине деца
и родитељи који су се са позориштем за децу
први пут сусрели управо на представама
за децу у нашем позоришту и постали наша
редовна публика, а то је и наш највећи
допринос развоју културе у Новом Саду. Још
више нас радује чињеница да неки од тих
родитеља сада долазе и на наше вечерње
програме. Приморани смо да репртоар
кројимо водећи рачуна о томе да морамо
стварати публику испочетка, јер је наша
публика већином позоришно неискусна.
Успевамо да их одвратимо од јефтиних
садржаја који су чисто забавног карактера и
у томе је, по нашем скромном мишљењу, наш
театар за кратко време веома успешан и зато
и значајан – истиче Милишић и додаје: - Не
би било скроз погрешно рећи да на нашу
естетику пре свега утиче изузетно скроман
буџет театра. Једино финасирање нашег рада
је путем конкураса за културу – градских,
покрајинских и републичких, и иако наши
пројекти редовно добијају подршку од
Града и Покрајине, та средства ни за једну
од претходних осам сезона нису прешла
1,5 милиона динара, а током првих пар
година била су и знатно мања, док се само
играње представа финансира искључиво од
продаје програма. Међутим, потпуно бисмо
погрешили кад бисмо рекли да је то једини
и одлучујући фактор, шта више, све ово нас
само још више мотивише да и у креирању
представа и естетике будемо кративнији,
сналажљивији промишљенији.
Репертоар Новосадског новог театра
заснива се пре свега на текстовима значајних
и препознатљивих аутора (Стеван Пешић,
Александар Новаковић, Љ.Симовић, Стерија),
али увек ослоњеним на глумачку слободу,

заиграност и припадност представама, јер,
како кажу у овом позоришту, овај театар у
свему другом оскудева.
- Верујући аутору текста и редитељу и
гајећи поштовање према њима, трудимо се
да на што атрактивнији и глумачко ракошнији
начин приближимо позориште и драму
потпуно новој публици и да их придобијемо
на светлу старну уметности и културе
насупрот мрачној владавини кича, шунда, и
јефтине „риалити -таблоид популообмане“ –
објашњава директор ННТ-а.
Оно што издваја Новосадски нови театар
је и њихова посвећеност свим различитим
дисциплинама глумачке игре. На њиховом
репертоару могу се видети луткарске и
драмске представе за децу, затим оне
комбиноване, драмске представе за одрасле,
комедије, музичко позориште... Новосадски
нови театар представља потпуно нов концепт
организовања прфесионалног позоришног
стваралаштва, који се заснива на идеји да
глумци морају сами стварати услове за
лични савремени уметнички израз. ННТ
данас има исту или сличну фукцију као
и остала позоришта у Војводини која су
окренута младима, а има и прилику да својим
постојањем у једној школи буде у предности
над осталим позориштима из разлога што
свој рад остварује у директнијем контакту са
својом публиком.
- Новосадски нови театар жели да постане
оно позориште које ће омогућити глумцу да
учествује у онаквој представи у коју верује од
почетка стварања, и у коју ће ући са свешћу да
јој припада пуним личним уметничким бићем,
за коју зна да ће унапредити његов занат и
уметност, и где ће имати слободу да бира и да
буде иницијатор настанка представа. Са друге
стране, ННТ жели да постане чувар вредности
глумачке професије негујући различите
дисциплине глумачког умећа, а све у служби
креирања и стварања нове позоришне
публике – наглашава Милишић.
Тренутно су у овом позоришту у току
припреме за нове представе. Радослав
Миленковић режира представу „Мушица“ по
тексту Анђела Беолка Руцантеа, а премијера
се очекује на лето. Са узбуђењем дочекују
и Хрватско народно казалиште из Осијека
које ће у оквиру њихове сарадње извести
представу „Сумњиво лице“ 19. маја.
- Нашем театру је у будућности
потребно обезбедити минимално редовно
финансирање, уверени смо да би са 5 до
10 одсто буџета која добијају позоришта
чији су осниваћи локалне самоуправе, ННТ
имао могућности да у пуној мери користи
своје капацитете, што би нам омогућило
да подигнемо продукцијски и уметнички
квалитет наших представа. Такође би се
осигурала и редовна сезонска премијерна
извођења – по две представе на сцени за
децу и сцени за одрасле у сезони. Све ово
резултирало би тиме да се Новосадски
нови театар стави у ред најбољих српких
позоришта, како по квалитету, тако и по
броју одиграних представа на својој сцени,
гостовањима, размени и узимањем већег
учешћа на фестивалима у земљи и региону –
закључује Милишић.
Т.С.
Фото: ННТ
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ИЗЛОЖБА ПОСВЕЋЕНА СТЕРИЈИ У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ ВРШАЦ

„ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ: ЧЕТИРИ ФИГУРЕ“
Прошлог петка у згради Конкордије
у Градском музеју Вршац отворена
је изложба у част Јована Стерије
Поповића, поводом 210 година од
његовог рођења. Аутори изложбе су
проф. др Зорица Несторовић и ликовни
уметник мр Игор Степанчић.
Концепт изложбе приказује Стерију
кроз четири фигуре: просветитеља,
научника, писца и човека, а будући да је
Стеријин стваралачки опус веома богат
и разноврстан, овај концепт диктирао
је и избор материјала којим је прича о
великану овом приликом испричана.
Паралелно са причом о Јовану Стерији
Поповићу, на изложби су приказани
и делови старог Вршца, амбијента у
коме је Стерија растао и развијао се у
личност, коју данас називају класиком
српске књижевности.
Ауторка изложбе Зорица
Несторовић, професорка са
Филолошког факултета у Београду,
врстан је познавалац Стеријиног живота
и дела, и аутор књиге „Класик Стерија“
(Друштво за српски језик и књижевност
Србије, 2011).
- Само летимичан увид у било
коју лексиконску одредницу која је
посвећена Јовану Стерији Поповићу,
довољан је да и неупућени читалац
схвати како је кратки животни пут овог

значајног Вршчанина у себи окупио оно
што може испунити десетине других
просечних људских живота. Несебично
и пожртвовано радећи на добробити
српске културе, Стерија је свој печат
оставио у областима науке, просвете,
књижевности, позоришне уметности,
књижевне критике, лексикографије,
оснивања и утемељивања основних
институција културе ондашње Србије
(САНУ, Народни музеј, Лицеј), која је
1804. године, великим Карађорђевим
устанком, започела свој пут ка модерној
државности. Значаја Поповићевог
просветитељског рада били су свесни и
његови савременици. Међутим, та свест
је деценијама, па ево и вековима након
његовог физичког одсуства, нарасла
до уверења о Стерији као класику
српске књижевности – рекла је Зорица
Несторовић.
Организација ове изложбе
довела је до сарадње различитих
институција културе. У реализацији
изложбе коришћени су материјали
Матице српске из Новог Сада, Музеја
позоришне уметности из Београда,
Радио-телевизије Војводине, и
вршачких институција: Народног
позоришта „Стерија“, Градске
библиотеке, Удружења „Феликс
Милекер“ и Градског музеја.

Милан Филиповић, директор
Градског музеја, захвалио се
институцијама културе уз чију је
помоћ изложба реализована, а Иван
Ђорђевић, директор Народног
позоришта „Стерија“, подсетио је да
је ова институција читаву ову годину
посветила раду Јована Стерије
Поповића, додавши да Стерија
представља баштину нашег града и да
смо дужни да му приредимо овакав
програм.
- Модерна изложбена поставка
прављена је око идеје да се Стерија
представи као просветитељ, научник,
писац и човек, а ову необичну причу
о Стерији и граду из којег је потекао,
након Вршчана имаће прилику да
види и публика у другим градовима –
најавила је мр Љиљана Томић Давидов,
оперативна директорка Градског музеја
Вршац.
Отварање изложбе увеличао
је и програм који су припремили
професори и ђаци Музичке школе
„Јосиф Маринковић“, као и глумци
Народног позоришта „Стерија“.
Град Вршац подржао је организацију
ове изложбе у којој ће Вршчани и
њихови гости моћи да уживају следећих
месец дана.
Т.С.

ИЗЛОЖБА СЛИКА, РЕЉЕФА И ОБЈЕКАТА

„ЈЕДАН ПОГЛЕД УНАЗАД“ ЗОРАНА М. ТУРКАНА

У суботу је у Градском музеју
отворена изложба слика, рељефа
и објеката Зорана М.Туркана под
називом „Један поглед уназад“.
Изложбу су оторили књижевник
Душан Белча и Душан Миловановић,
историчар уметности.
- Дела Зорана Туркана
представљају нешто између
материје и духа. Ја његова дела
не само да гледам, већ се трудим
да и уђем у њих. Мене занима шта
се налази иза тих зидова, иза тих
прозора, ко тамо живи и шта се тамо
догађа, јер је тај унутарњи живот тих
кућа повод да ова дела настану –
рекао је Белча.
Истакавши да је Туркан један
од оних по којима ће Вршац
памтити ово време, историчар
уметности Душан Миловановић
додао је да и сам Вршац познаје из
времена сокака, фасада, пенџера
и кибицфенстера које је Туркан
запамтио и пренео на своја дела.
- Како се комешају сећања и
осећања, тако се и два исказа
преплићу – једно према банатики,
друго према свевременим и
надвременим симболима што красе
ово старо и сваке хвале вредно
здање. Са истинске стране, права
уменост носи безброј обавезујућих
конотација и задовољава мноштво
давно успостављених правила.
Уметност је аутентични сведок
сопственог времена, његове
физичке, материјалне и наравно

духовне матрице. Уметност
је преносилац и проносилац
доброте и лепоте врхунских
етичко-естетских категорија.
Анализа уметности Зорана
Туркана представља
заметан и тежак задатак.
Посматрајући његов пут,
уочили смо да је лагано
снисходио, силазио све
дубље и даље ка суштини,
ка самом почетку, и стигао
је готово до дна. Прикључио
се на најстарији, знаковни и
орнаментални ресурс и из њега
ће црпети снагу за нова и велика
прегнућа – рекао је Миловановић.
Туркан је самостално излагао
у Вршцу, Панчеву, Новом Саду,
Сремским Карловцима, Зрењанину,
Кикинди, Београду, Темишвару,
Сентандреји, Печују. Аутор је
ликовних циклуса: „Иконостас
јасеновачки“ (1991) ликовни
објекти - дрво, метал документарне
фотографије, восак, „Банатска
пасторала“ јајчана темпера на
картону (1994), „Хиландар“ цртежи
туш (1995), „Слике и страшила
за Шагала“ скулптуре - гипс,
слама, платно, боја... (1997),
„Хиландарски доксати“ ликовне
конструкције, дрво – гипс, боја
(2000), „Вршачки кибицфенстери“
ликовне конструкције, дрво, стакло,
гипс, боја ... (2003), „Хиландар –
Исијавање“ ликовне конструкције,
гипс, дрво, метал, боја... (2008),

„Банат“ ликовне конструкције,
гипс, дрво, жица, боја, платно...
(2009), „Сентандреја“ ликовне
конструкције, гипс, дрво, жица,
боја... (2009/10), „Дух Вршчана“
ликовне конструкције – рељефи
(2010).
Аутор је књига: „Посланица
будућима“ – обележавање јубилеја
осам векова манастира Хиландар
(са групом аутора), „Хиландар кроз
векове“, „Хиландар између историје
и предања“, „Света Икона Достојно
Јест и Њена чуда у манастиру
Месић“, „Манастир Средиште“,
„Владичански двор Епархије
банатске“, „Прилог за историју свете
горе банатске“ – Зборник радова
„Банат кроз векове“. Илустровао
је књиге: „Посланица будућима“,
„Празничне песме“, „Христу на дар“...
У оквиру позориштне делатности
извео је неколико сценографија
на духовним академијама у Н.П.
„Стерија“ у Вршцу.
Т.С.

VIN

PING

Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)
tel: 28-31-807
tel/fax :283-00-29 i 283-10-15

Najkvalitetnije i povoljno izrada centralnog
grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija.
Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme
za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata
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ИЗЛОЖБА СЛИКА, РЕЉЕФА И ОБЈЕКАТА ЗОРАНА М. ТУРКАНА

„ЈЕДАН ПОГЛ

ЧОВЕКОЉУБИВО
Mноги уметници у Србији, наравно не само ликовни, све чешће се
опредељују за оне вредности због којих бисмо могли да их стилски
одредимо, држећи се једне дефиниције Лазара Трифуновића из
шездесетих година XX века, као модерне традиционалисте. Тако и
Туркан, непитајући за цену, од прве, од првих цртачких и сликарских
корака што их је направио пре пуне три деценије, настоји да делом
и деловањем, сликом и друштвеним ангажманом, остане на трагу
оних вредности што су их у српској повесници остављали његови
и наши преци од Свете Горе до Сентандреје и од манастира Крке
и Крупе до манастира Месића. Стога неће бити пука случајност
што се његово име налази међу вршачким организаторима и
покретачима ликовног пројекта Траг у времену и обележавања
осамстогодишњице манастира Хиландара.
Наравно, без обзира колико је окренут према прошлости и до
које мере су за њега и његову сликарску поетику важни трагови
што су их временом наши, поштовања и незаборава достојни, преци
остављали на свом животном и стваралачком путу, Туркан није
њихов лењи духовни следбеник или, што је горе, пуки кописта. Он
је напросто окренут оним вредностима које су чврсто утемељене
на дубоком поштовању националних као и општецивилизацијских
тековина. Отуда у његовом сликарству, пре свега у радовима
насталим током две-три тек минуле године, једнако место по
важности заузимају нескривено одушевљење делом једног Марка
Шагала али истодобно и стваралаштвом Богића Рисимовића Рисима
или, иконографски гледано, оставштином Тивадара Вањека.
У ствари, циклусом слика што их управо излаже, Туркан је просто
разголитио своју праву, крајње сентименталну природу. За време
које се, иначе, стиди емоција, он је без зазора смело обелоданио
своју неизмерну љубав према завичајном крајолику, према чарима
банатских пијаних сокака, доброћудних Лала на бицикловима
и хармоникашима, периферијских карусела, трошних забата,
фенстера и кибицфенстера, капија и вершачких тераса, што полако,
покривени патином времена и начети зубом времена, одлазе
у заборав, једначећи их значајем са лепотом српског небеског
Јерусалима, вечног Хиландара, његових конака, пиргова, доксата
и фасада. Обрађивајући их на самосвојан начин, који се тек према
неким општим назнакама, пре свега оствареном атмосфером, може
доводити у везу са поменутим сликарима, као што су Шагал, Рисим
или Вањек, Туркан успева да васпостави једну особено пластичну
структуру чија стилска суштина дозвољава да га без тешкоћа
сврстамо у ред тзв. Савремених традиционалиста...
Стога он не пресликава стварност, не узбуђују га чари крајолика
и лепота живописних предела, њега у бити заокупља и неодољиво
привлачи интима ничим окаљаних и помућених људских емоција.
Укратко, као што увек ставља врлину изнад порока, истину
испред лажи, лепо пре ружног, односно добро пре зла, тако Туркан
без колебања своје представља туђем. У његовом стваралаштву
лирско увек надкриљује епско, а интимно и интимистичко потискује
експресивно и експресионистичко. Све се у његовом сликарству
одвија тихо, озарено унутрашњим миром, свечарски расположено
и празнички умивено.
И на крају, најважније, за своје естетичке и етничке ставове, за
своја схватања уметности и за своје погледе на живот, Туркан је
нашао и отелотворио одговарајућа изражајна средства. Пре свега
његова композициона конструкција је по правилу поједностављена,
уравнотежена и најчешће симетрична бојена гама је одмерена,
углавном пригушена и лишена наглашених акцената, ритмовање
простора врши се више на површини него што иде у дубину,
светлосна решења су дифузна, сликарска материја засићена и
утемељена на добром познавању искуства енформела, тактилно
је жива и каткад наглашено рељефна, у сваком случају увек је
у функцији емотивно и наративно сложених иконографских
садржаја. Мада је његово стваралаштво у целини утемељено на
дражима сликане материје и њеној сликарској убедљивости, ипак
је без остатка подређено захтевима уметности и оне тако важне
уметничке истине чију суштину Туркан тражи, налази и ставља у
службу највиших и најчистијих људских вредности које он види у
искреном човекољубљу и племенитом хуманизму. Дакле, подређује
их оним врлинама и одликама које су саме по себи довољне да у
ово нехумано доба што признаје само силу, право јачег, богатијег
и моћнијег, у време када се убија лепота и разара морал, Зорану
Туркану као уметнику обезбеде видно и угледно место у савременом
српском ликовном стваралаштву, посебно у све дужем реду
човекољубивих савремених традиционалиста.
Никола Кусовац
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HITTANVERSENY ÉS DÍJÁTADÓ A NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYÉBEN

Talányos variációk a
kamaraszínpadon
R

» Nagybecskereki
Egyházmegye

Irgalmasok mint az Atya
A
z irgalmasság rendkívüli szentévében lebonyolított püspökségi szintű hittanversenyt 2016. április
23-án tartották Nagybecskereken. Tizennégy csoport vetélkedett bibliai jelenettel, szereppel, narrált pantomimmal,
vers- és mesemondással, akiket
négytagú zsűri bírált el.
Ugyanezen a napon fogadták a püspöki lakban a képzőművészeti pályázat díjazottjait és a PowerPoint prezentációk készítőit is.
A nap házigazdája Csipak
Csaba irodaigazgató volt, aki
az összejövetel elején méltatta a PowerPoint prezentációk készítőinek munkáit.
Elmondta, hogy a csoportok
és egyének legjobb tudásuk,
technikai felkészültségük és
ötleteik alapján készítették
a prezentációikat. A munká-

kat az irodaigazgató úr és az
egyházmegye főpásztora, Dr.
Német László SVD püspök bírálták el. Valamennyi alkotást
díjaztak. Az eredmények és
a PowerPoint prezentációk
megtekinthetők
A Nagybecskereki Egyházmegye alsósai és óvodásai A mi
templomunk címmel készítették el képzőművészeti alkotásaikat, amelyeket Léphaft Pál
karikaturista bírált el. A művész úr egy levélben üdvözölte
a díjazottakat, akinek gondolatait unokahúga, Lébhaft Mária
olvasta fel a díjátadót megelőzően. A díjazottak névsora található, az alkotásaikból készített kiállítás a székesegyházban tekinthető meg.
Csipak Csaba atya miután
gratulált a pályázatok nyerteseinek és felkészítő pedagógusaiknak, szüleiknek, a székes-

egyházban összegyűlt kisszínészekhez társult. Elmondta, valamennyien nyertesek, akik eljöttek, hogy színre léphessenek
az irgalmasság témában és sok
sikert kívánva átadta a szót Masa Tamás atyának, aki a műsorvezető tisztét magára vállalta.
A négytagú zsűri maximálisan professzionális, ugyanakkor teljes mértékig gyerekbarát volt: msgr. Bogdán József
atya, fehértemplomi plébános,
költő; Bálint Aranka levéltárosmagyartanárnő; Jenovay Lajos
színész, a nagybecskereki Madách Amatőr Színház vezetője és Lukács Gabriella tanítónő-drámapedagógus.
A gyerekek és kísérőik számára toronylátogatás, városnézés és a nagybecskereki városháza megtekintése is szerepelt a programban. Természetesen a hagyományos aga-

VÁLASZTÁSOK 2016

A

vasárnap megtartott előrehozott köztársasági és rendes önkormányzati
és tartományi választásokat a Szerb Haladó Párt nyerte.
Köztársasági szinten a haladók kevesebb mandátumhoz jutottak, mint
az előző csonka parlamenti ciklusban,
de így is megvan önállóan a parlamenti többségük. A VMSZ az eddigi 6 helyett 4 parlamenti képviselővel fog rendelkezni.
Ami az önkormányzati eredményeket illeti a nagybecskereki képviselő-testületben az elkövetkező 4
évben a Szerb Haladó Pártnak 35 tanácsnoka lesz. Második helyen a Szerb Szocialista
Párt köré csoportosuló koalíció lett 9
tanácsnokkal. A
Vajdasági Szociáldemokrata Liga 7 helyhez jutott, a
Szerb Radikális Párt és az
tanácsnok a
Elég volt mozVMSZ-nek
galom 5-5 tanácsnoki helyhez jutott, míg a
Demokrata Párt 4
képviselőt küldhet az
önkormányzatba. A Vajdasági Magyar Szövetség megtartotta 2
tanácsnoki helyét.
Ami a tartományi választásokat illeti az Tartományi Választási Bizottság
lapzárpunking (hétfő 15.00 óra) csak
részeredményeket tett közzé, melyek
szerint a Szerb Haladó Párt a mandátumok felét szerezte meg a tartományi
képviselőházban. A VMSZ 11% körül,
míg a Magyar Mozgalom-VMDK 3.33%ot szerzett.

2

Minden szinten
a haladók nyertek

pé – kóla és hamburger – sem
maradt el.
Bibliai jelenet kategóriában: 1. Szaján : A dúsgazdag és a szegény Lázár
Felkészítő: Kátity Enikő, 2. Muzslya: Istenes János, Felkészítő:
Gabona Ferenc 3. Nagybecskereki alsósok: A tékozló fiú Felkészítő: Juhász Irén.
Narrált pantomim kategóriában: 1. Nagybecskereki felsősök:
A fa legendája, felkészítő Cecilia
nővér 2. Erzsébetlak: A tékozló
fiú 2016-ban, Bánátban felkészítő: Varga Zoltán SDB atya, 3.
Nezsény: Jónás könyve felkészítők: Micsik Béla és Ábel Kornélia.
A találkozó legjobb színésze a szajáni Kovács Viktor lett.
Szép magyar beszédért a törökbecsei Becskei Laurát jutalmazták. A legjobb narrációért a sándoregyházi Balog Mária kapott díjat.

endhagyó bemutatót
tartott a Madách Színház a múlt pénteken, tekintettel, hogy hosszabb
szünetet követően ismét
egy kamarateremben játszó darabot láthat a nagybecskereki színházkedvelő közönség.
Lilijana Ivanović rendezésében Éric-Emmanu-

el Schmitt: Talányos variációk című duó drámáját
mutatták be. A remekül
felépített váratlan fordulatokkal fűszerezett mű
egy sarkövi szigetre viszszavonult Nobel-díjas író
(Balázs György) és egy újságíró (Jenovay Lajos) nem
mindennapi találkozását
meséli el.

» foto: Deák Róbert
MUZSLYÁN IS RENDEZTÉK A KÖRNYEZETET

Föld-napi
munkaakciók

A Föld napja alkalmából Muzslyán a civil szervezetek
és egyesületek tagjai - a helyi közösség tanácsával közreműködve - faluszépítési akciókat rendeztek. A szorgos
kezű muzslyaiak a többi közt füvet kaszáltak, összeszedték a szemetet, virágot ültettek, festettek, meszeltek és
tataroztak. Az akcióban részt vettek a Hófehérke óvoda
növendékei, az Amatőr Szakácsok és Hagyományápolók Egyesülete, a Nők Klubja, a MAKK, A Lehel Labdarugó- és Kézilabdaklub, a Vadászok Egyesülete, a nyugdíjasok egyesületei, az Önkéntes Tűzoltó Testület, a Muzslyai
Ifjúsági Fórum, a VMSZ helyi szervezete, valamint a párt
Ifjúsági-és Női Fóruma.
BORBÉLY TIVADAR

PÉLDAMUTATÓ MUZSLYAI FIATALOK

Takarítási akció és
előadás a Föld-napja
alkalmából
A

Muzslyai Ifjúsági Fórum tagjai április 14-én Föld-napi „felkészítő” munkaakciót szerveztek, mely keretében bemeszelték a klubhelyiségük falait, befestették az
ablak-kereteket és az ajtókat, valamint feltakarították és
csinosították a klubhelyiségük bejáratát. Ezt követően
Bakos Diana, a helybeli Szervó Mihály Általános Iskola
biológia szakos tanárnő jóvoltából a fiatalok „Ki mondta,
hogy nem tudod megváltoztatni a világot?” címmel előadást hallhattak, mely keretében az előadó felhívta a részvevők figyelmét a Föld természeti környezetének megóvására. Az eseményen közreműködött a VMSZ Ifjúsági
Fórumának muzslyai tagozata is.
BORBÉLY TIVADAR

ЧЕТВРТАК • 28. април 2016.

ВРШАЧКА КУЛА

1515

16 ВРШАЧКА КУЛА

ЧЕТВРТАК • 28. април 2016.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ,
СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА - ЗАМЕНА
Продајем кућу у Горанској
улици код „Виле брег“. Тел.
066/955-73-74.
У Панчеву код стоматолошког
факултета студенткињама издајем
једнособан стан од 40 m2, лифт,
комплетно опремљен, телефон,
кабловска, централно грејање,
клима. Тел. 065/40-11-886.
Продајем нову кућу 71 m2
и стару кућу 70 m2 , у улици Југ
Богдана, у Вршцу. Тел. 064/2049508
и 830-853
Продајем плац 1100 m2
на вршачком брегу, између
„Славише“ и Куле, грађевинска
зона, вода, струја, телефон,
млад виноград и разно воће. Тел.
063/551-403.
Кућа на продају или замена за
стан уз доплату, кућа се налази у
улици Другог октобра 83. Такође,
на продају и плинска пећ. Тел.
2824-042 и 064/51-06-906.
На продају кућа са две засебне
стамбене јединице (50+80m2)
у улици Брегалничка 1а. Тел.
063/307-257.
Продајем или мењам за стан,
викендицу са 7 ари плаца са
воћњаком, на потезу Козлук (вода,
струја). Површина викенд куће 51
m2 + 40 m2 поткровље + гаража.
Тeл. 063/429-569.
Продајем кућу 100 + 50 m2
две целине, у Југ Богдана, нова
градња, одмах усељива без
улагања. Два ланца земље потез
Јарак и шиваћу машину „Багат“.
Тел. 064/186-52-44.
Продајем
викендицу
у
Делиблатском
песку,
код
Кајтасова, 80 m2, 25 ари плаца,
легализовано, вода, струја. Тел.
064/227-48-17 и 013/851-066.
Кућа на продају у Вршцу, 2.
октобра 83. Тел. 832-864.
На продају кућа старије градње
у Вршцу, Хероја Пинкија 72. Тел.
064/144-34-32.
На продају плац од 12 ари код
фабрике „Моја вода“ у Месићу и
плац од 22 ара у центру Уљме.
На оба плаца вода, струја, плин,
телефон и асфалтни пут. Тел.
064/047-55-24.
На продају нов трособан стан,
70 m2, преко пута Гимназије
(интернет, клима, интерфон,
кабловска,
паркети...).
Тел.
063/869-16-52.
Продајем двособан стан код
Аутобуске станице у Вршцу, може и
намештен. Цена 25.000 евра, није
фиксна. Тел. 060/0722-005.
Продајем
легализовану
викендицу, вода, струја, 40 m2,
веранда и плоча за даље грађење
у приземљу. Код табле „ Трујино
насеље“, поред пута, супер

за ловце, риболовце. Тел.
069/799-853.
Продајем
у
Панчеву
укњижену кућу- стан 67 m2,
у близини школа, болнице,
Беовоза, аутобуске и центра.
Тел. 063/75-79-722 или 064/1323-663.
На продају кућа 110 m2 у
Иве Андрића 10, Вршац (код
помоћног стадиона) Тeл.
064/411-99-94 и 062/27-19-52
Продајем стан 46 m2 , у
Вршцу Вука Караџића 4, 2.
спрат, парно грејање, клима,
телефон. Тел. 852-252 или
064/665-88-91.
Продајем кућу 100m2, у
Вршцу, Улица Јоргована 18.
Тел. 060/494-92-52 или 838-915.
Продајем кућу у Павлишу,
Улица С. Стефановића 1А, на
плацу од 5 ари, куће је 150m2
и 80m2. Тел. 060/634-86-69 или
838-915.
На продају кућа на 7 ари
плаца, у Вршцу Страхињића
Бана 6. Тел. 013/806-627 и
013/837-472.
На продају плац од 1.140 m2
у Ловћенској улици и њива од
61 ари, у потезу Слатина. Тел.
064/425-29-55.
Продајем или мењам стан
у Новом Саду за стан у Вршцу.
Стан је укњижен, 57 m2, у
новоградњи, на 2. спрату, има
сопствено централно грејање,
близу центра. Тел. 062/611-301.
Продајем плац од 797 m2 са
пројектном документацијом
и урађеним темењима. Плац
се налази у Карпатској улици у
Вршцу. Тел. 063/239-690.
Продајем двособан стан
48 m², у Вршцу код језера,
реновиран, грејање ТА и
гас, клима, интернет СББ и
телефон, интерфон и бокс
у згради 12 m². Цена 23.500
евра. Тел. 060/07-22-005.
На продају приземна
кућа од око 80 m² на 8 ари
плаца, у Вршцу, у Улици Живе
Јовановића 13. Вода, струја,
плин, телефонски прикључак.
Тел. 013/806-441.
На продају дворишни стан (
двособан и гарсоњера), поглед
на Булевар Жарка Зрењанина
73/3. Цена по договору. Хитно!
Купујем око четири хектара
пољопривредног земљишта у
КО Вршац. Тел. 063/551-403.
На продају кућа са
поткровљем од 250 m², са
гаражом и нус просторијама на
плацу од 1000m². Кућа је нова,
сређена, у Вршцу Панонска 54,
могућа замена за стан. Тел.
060/353-41-63.
Продајем кућу у Новом
Козјаку на 14 ари, стамбени
простор 110 m2, струја, вода,
плин, телефон. Без улагања.
Идеално за пензионере. Тел.

Број

1062

013/648-228.
На продају кућа 90m2,
изнад Миленијума, на 390m2
плаца. Тел. 064/127-58-74.
На продају кућа 100 m2,
у Павлишу, Првомајска 12.
Плин, телефон, башта, одмах
усељиваможе и замена за
стан. Тел. 064/357-90-44 и
013/2891-448.
На продају плацеви у
Павлишу (шест плацева сваки
по 1.600 m2) код стадиона,
вода, плин, Тел. 064/357-90-44
и 013/2891-448.
Хитно
продајем
једнособан стан од 40m2 у
Београду, насеље Борча.
Усељив. Цена 27.000 евра.
Телефон: 0638493348
Продајем кућу у центру
Велике Греде. Тел. 062 208 101
На продају викендица
у Јабланцима, воћњак,
виноград, градску воду,
телефон и базен за кишницу.
Легализовано. Погодно за
пчеларе. Тел. 830-416.
Продајем трособни стан од
66 m2, у солитеру, и викендицу
у потезу Широко било на
плацу површине 16 ари. Тел.
063/767-59-25.
Продајем или мењам за
једнособан стан викенд кућу у
Козлуку од 100m2, вода, струја
на 7 ари плаца, десна страна,
200 метара од асфалтног пута.
Тел. 831-594.
Продајем плац 1.100m2,
на брегу између „Славише“
и Куле, са водом, телефоном
,струјом, грађевинска зона.
Тел. 063/551-403.
Продајем кућу 102m2
стамбеног простора, у ужем
центру града, на плацу 770 m2.
Кућа је одмах усељива. Тел.
063/87-81-872.
Продајем новију спратну
кућу са двориштем и баштом,
у Панонској улици, у Вршцу.
Тел. 064/90-30-439.
На
Булевару
Жарка
Зрењанина, дворишни стан на
продају. Тел. 061/152-2976.
На продају нова кућа (70
m2) и стара (70 m2) на плацу од
4,75 ара, у Улици Југ Богдана.
Тел. 838-284 и 064/204-95-08.
Кућа на продају у Вршцу,
преко пута ЈАТ-а, Подвршанска
21 или Улица Јоргована 5, са
комфорним станом од 88 m2,
гаражом и оставом у сутерену
од 50 m2, на плацу од 492 m2.
Цена 60.000 евра. Тел. 060/4456-004.
Хитно на продају кућа
(новоградња) са окућницом,
велики плац, амбар, кочине,
50 садница воћа у роду, у
Павлишу. Тел. 013/2891-088.
На продају двособан стан,
код зелене пијаце , 61 m2, две
терасе, грејање на плин, и

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
МОГУ СЕ ПРЕДАТИ НА КУПОНУ ИЗ
НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА “ВРШАЧКЕ
КУЛЕ”
У
ПОШТАНСКОМ
САНДУЧЕТУ У 2. ОКТОБРА 59.
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име и презиме даваоца купона

потпис

Давалац малог огласа изјављује да је мали оглас у складу са Правилником о
пријему малих огласа и Законом о посредовању у промету и закупу непокретности.

бокс на тавану. Тел. 064/88-11001.
Двособан стан на продају
око 60m2, сређен, на Војничком
тргу или замена за мањи уз
доплату. Тел. 061/6065-158.
Продајем (издајем) стан
30 m2, у Улици Светозара
Милетића 2б, поред Школе
„Вук Караџић“. Тел. 062/282112 или 069/417-28-49.
Продајем нову приземну
кућу у Улици Ђуре Цвејића. Тел.
064/120-16-22.
Продајем
две куће,
две гараже, на плацу 7 ари
са воћњаком и лозиним
шпалирима. Објекти се налазе
на главном путу код ЈАТ-а. Тел.
064/27-17-217.
На продају спратна кућа у
Никите Толстоја, или замена за
стан уз доплату. Кућа је од 120
m2, два купатила, са паркетом
и централнним грејањем. Тел.
060/09-73-975.
Продајем млађи воћњак
5,5 ара са воћарском кућицом
5х4 m, на улазу у Јабланку, 50
m од пута, погодно за пчеларе.
Тел. 068/420-85-54.
Продајем кућу 115 m2,
реновирану, са централним
грејањем на дрва. Вреди
погледати. Тел. 062/880-51-27.
Продајем стан, 64 m2, уз
стан иде гаража и шупа. Стан
је у улици Степе Степановића
7/5. Тел. 021/89-72-10 и 061/2080-790.
На продају дворишна
гарсоњера у Вршцу. Цена по
договору. Тел. 013/807-337 и
061/72-39-359.
На продају кућа и плац
у Великом Средишту. Тел.
013/806-460.
На
продају
део
куће(дворишни стан) око
90 m2, у Жарка Зрењанина.
Хитно. Тел. 061/171-39-82 и
061/15-22-976.
Продајем кућу преко пута
ЈАТ-а, са плацем 500 m2, могућа
доградња. Цена 60.000 евра.
Тел. 060/44-56-004.
Продајем повољно у
Панчеву (центар) двособну
кућу- стан, са гаражом
(могућност претварања у
стамбени део) укупно 67 m2,
реновирана, са два улаза са
улице у кућу, шупа од 17 m2
. Дужине 13х7,5 m, дебелих
зидова,
печена
цигла.
Власник. Тел. 063/75-79-722 и
604/13-23-663.
Продајем кућу (викендицу)
у Алибунару, агрегат 1500 вати,
мотокултиватор са плугом
и прикључним машинама,
ауто приколицу, хармонику
велтмајстер клавирка и писаћу
машину. Тел. 062/849-66-44
Хитно продајем једнособан
стан у строгом центру
Алибунара. Тел. 063/197-12-64.
Продаје се двособан стан
у центру Алибунара. Тел. 21016-40
Продајем кућу преко пута
ЈАТ-а, са плацем 500 m2, могућа
доградња. Цена 60.000 евра.
Тел. 060/44-56-004.
Хитно кућа на продају. Тел.
069/512-12-04.
Продајем стан од 30 m²
у центру (приземље плус
тераса), у Светозара Милетића
2б. Тел. 062/282-112 или
069/417-28-49.
Продајем или мењам
нову спратну кућу, 200m², за
мању некретнину у Вршцу, уз
доплату. Може договор. Тел.
063/89-09-896.
На продају њива - ливада
површине 3/4 ланца на другом
километру пута Марковац
- караула, потез Иберланд Туфа. Погодан за пчеларе.Тел.
013/832 - 442, 063/7263-877
На продају киоск у Вршцу,

код
Дома
пензионера.
Објекат је површине 10
квадратних метара, а могуће
је и премештање на другу
локацију.Телефон 062631366
Продајем воћњак 14,5
ари
са
новоизграђеном
виноградарском кућом у
потезу Гудурички пут лева
страна, 2 км од јата. 063/ 7263
- 877, 013/832 – 442
Кућа на продају или замена
за стан уз вашу доплату. Кућа
се налази у улици 2. октобра
83.
Кућа на продају, 64 m2,
плац 41 ар, струја, вода,
воћњак, виноград, лешници.
Гудурички пут бб, Јанова. Тел.
065/238-44-62.
Старe и нове куће на плацу
од 1.148 m2 угао Краљевића
Марка и Живе Јовановића.
Стара кућа са локалом, нова са
пословним простором, један
власник, цена по договору,
могућа замена за станове. Тел.
820-190 и 064/423-68-11.
Викендицу од 115 m2 са
ранчом, погодно за воћарство,
сточарство и баштованство
код
дрваре
Варница,
ограђено, ново, легализовано,
2
површине 2.083 m , могућа
замена за стан. Тел. 820-190 и
064/423-68-11.
Продајем кућу у Новом
Саду, Ветерник, површине
250m2, од тога 70 m2 уређено
за становање са намештајем.
Плац 500m2 додатно башта
500м2. Цена 50.000 евра. Тел.
064/33-33-157.
Продајем кућу са плацем
од 12,5 арa, Бела Црква, ул.
Војске Југославије бр.6, преко
пута главног улаза болнице.
Два трособна стана и локалод
50m2 са купатилом. Тел 064/6484-826.
Продајем нову кућу 200m2,
4,5 ha, у Жупској. Може зaмена
уз доплату. Сваки договор је
могућ. Тел. 063/89-09-896.
Кућа на продају, површина
800 m2, са великом баштом ,
налази се у Другог октоба 83.
Тел. 28-24-853 или 064/51-06906.
Хитно продајем плац и кућу,
може посебно или заједно. На
почетку Гудуричког пута. Тел.
063/725-49-47.
Продајем
двособан
стан у Павлишу. Стан се
налази у стамбеној згради
у самом центру Павлиша
поред амбуланте и Месне
канцеларије. Врло повољно
за више информација контакт
телефон: 060-36-36-226
Продајем приземну кућу, у
Вршцу, 5,4 ара плаца, у улици
Јанка Катића бр. 9, струја,
вода, плин, башта. Веома
повољно. Тел. 064/878-44-09
или 063/70-144-81.
Продајем кућу-стан, у
центру Панчева, улична страна
13 м, са два улаза (укњижена).
Тел. 064/13-23-663 и 063/75-79722.
Продајем кућу у Вршцу, 5,4
ара плаца, ул. Јанка Катића
9, струја, вода, плин, башта.
Веома повољно. Тел. 064/87844-09 и 063/70-144-81.
Продајем кућу 20 m2, у
Белој Цркви, или мењам
за стан 40 m2 Београд, кућа
има плац 10 ари и добро је
опремљена. Тел. 851-946
Продајем локал у ТЦ Бахус,
улица Вука Караџића. Тел.
063/86-29-749.
Продајем
једнособан
стан од 36 m2, у Улици Никите
Толстоја бр. 1, приземље, улаз
2/2, цена по договору. Тел. 893116 и 063/85-73-135.
Продајем стан на Тргу
Андрије Лукића. Тел. 064/23276-51.
Продајем кућу у Вршцу, 5,4

ара плаца (9мх60м) ул. Јанка
Катића 9, струја, вода, плин,
башта. Веома повољно. Тел.
064/87-84-409 и 063/70-144-81.
Продајем локал у Улици
Подвршанска 17, површине
135 m2. Тел. 064/123-17-56.
Продајем двособан стан у
Вршцу, Иве Милутиновића 80,
близу центра. Тел. 062/511-751.
Продајем гарсоњеру 28 m2.
Тел. 062/511-751.
На продају дворишна
гарсоњера у Вршцу. Тел.
013/807-337 и 061/72-39-359,
(после подне).
Продајем двособан стан
у згради на Војничком тргу,
5. спрат, лифт, тераса, бокс
у подруму. У добром стању,
усељив одмах, директно од
власника (без агенцијске
провизије).Цена 37.000 ЕУР,
063/85-48-481
На продају кућа у Павлишу.
Тел. 062/471-511.
Издајем или продајем
локал 135 м2, у Подвршанској
17 Тел. 064/123-17-56.
Продаје се једнособан стан
у центру Алибунара.Тел. 304914 или 2101640.
Продаје се двособан стан
у центру Алибунара Тел.
064/459-68-04 или 210-16-40.
На продају кућа у Павлишу
са великим плацом. Тел.
062/471-511.
Продајем приземну кућу
у Вршцу, 5,4 ара плаца , ул.
Јанка Катића 9, струја, вода ,
плин, башта. Веома повољно.
Тел. 064/87-84-409 или 063/70144-81.
На продају двособан
стан 52 м2 + бокс у подруму,
на 1. спрату, ул Архитекте
Брашована 8/6 Вршац, преко
пута Пољопривредне школе,
грејање на плин, усељив
одмах. Цена 25.000 евра није
фиоксна. Тел. 064/149-94-20 и
013/415-083.
Продајем јако повољно
укњижен стан – кућу у центру
Панчева, фронт 13 м, гаража,
шупа. Тел. 063/75-79-722 и
064/1323-663.
Продајем стан у згради
на Војничком тргу, 5. спрат,
лифт, тераса, бокс у подруму, 2
климе. Стан је двособан, с тим
сто се може без много улагања
претворити у трособан. У
добром стању, усељив одмах,
директно од власника (без
агенцијске провизије). Цена
37.000 ЕУР. Тел. 063/85-48-481.
На продају кућа у Павлишу
са великим плацeм. Тел.
062/471-511.

КУЋЕ,
СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ

Издаје се двособан намештен
стан,
Првомајској улици,
студентима и ученицима. Тел.
063/77-17-350.
Издајем локал 27 m2 у
Гаврила Принципа 50а. Тел.
830-853 и 064/204-95-08.
Издајем стан 30 m2 у Новом
Саду, потпуно намештен у
близини Сајма и Медицинског
факултета. Тел. 060/6519-502.
Издајем трособан стан у
Хемограду. Цена 150 евра, плус
трошкови. Тел. 060/08-36-847.
Издајем
једнособан
намештен стан са одвојеним
комуналијама. Тел. 064/35-12026.
Издајем две одвојене собе са
чајном кухињом и купатилом.
Тел. 807-654 и 064/120-13-53.
Издајем стан од 60 m2, први
спрат, празан, М. Обилића 5
Вршац. Тел. 063/340-491.
Издајем собу за самце или
самице са употребом кухиње
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и купатила, Призренска улица,
Вршац. Тел 834-678 или 060/04601-11.
Издајем локал у Улици Јаше
Томића број 6, комплетно сређен,
13 квадрата. Тел. 063/87-386-87.
Издајем намештену кућу у
Вршцу, Бихаћка 28, две собе,
трпезарија, кухиња, купатило,
остава, ходник. Тел. 063/347-763.
Издајем двособан стан и собу
са употребом кухиње и купатила,
Вршац, Призренска 39. Тел. 060/0460-111 и 063/353-41-63.
Издајем
студенткињама
једнособан намештен стан у
Вршцу. Звати после 17 часова на
телефон број 013- 834- 975.
Издајем собе намештене за
смештај радника самаца са
употребом купатила.Тел. 063/551403.
Издајем гарсоњеру у строгом
центру Вршца. Тел. 064/5152-245.
Издајем
студенткињама
једнособан намештен стан у
Вршцу. Звати после 17 часова на
телефон број 013- 834- 975.
Издаје се једнособан, намештен,
стан у Панчеву студентима
стоматологије. Тел. 064 228 98 90.
Издајем двособан, намештен
стан у строгом центру Вршца који
има климу, централно грејање,
кабловску са интернетом, фиксни
телефон. Усељив од 1. јуна. Тел.
061/718-05-87.
Издајем лежаје за преноћиште
групи радника, самаца, са
купатилом. Цена повољна. Тел.
063/551-403.
Издајем намештен трособан стан
на Војничком тргу (лифт, клима)
Тел. 064/144-33-13.
Издајем стан на Новом Београду,
код Тржног центра Веро, 33 m2,
комплетно реновиран, опремљен
новим намештајем. Тел. 064/13084-90 (после 16 часова)
Издајем гарсоњеру у близини
градског парка. Тел. 013/836-562 и
061/613-91-46.
Стан за издавање. Тел. 064/39317-17.
Издајем локал у улици Жарка
Зрењанина 89 са намештајем за
апотеку или празан, или продајем
локал 39 m2. Тел. 064/248-72-90 и
064-155-99-40.
Студенткињи прве године права
потребна мања гарсоњера или
мањи стан у Београду. Тел. 061/7281-996.
Издајем кућу са локалом у
Ритишеву, у Улици М. Еминеску 40.
Тел. 827-201.
Издајем гаражу код ДДОР-а. Тел.
28-39-461.
Студенту у Новом Саду потребан
цимер. Тел. 061/71-89-109.
Издаје се стан у Београду,30
m2, опремљен намештајем,
централно грејање. Тел. 061/29411-63.
За издавање кућа ненамештена,
поседује три собе, предсобље,
трпезарију са нишом, купатило
и двориште, стара градња све
адаптирано, Филипа Вишњића 31,
у Вршцу. Тел. 064/429-06-14.
Издајем
једнособан
стан,
намештен, у Новом Саду,
Суботички булевар. Повољно. Тел.
013/831-587 и 064/ 215-46-83.
Издајем намештен једнособан
стан у центру. Стан има централно
грејање, кабловску , интернет, wi

fi. Тел. 062/250-963.
Издајем
намештену
гарсоњеру,
Београд,
Карабурма, ул. С. Аљендеа.
Почетна аутобуска станица.
Тел. 013/834-324 и 063/77-31585.
Издајем или продајем
локал у ТЦ Бахус, улица Вука
Караџића, слободан од 1.
марта 2016. Тел. 063/86-29-749
Младом брачном пару
потребан
празан
или
полунамештен
једнособан
стан или гарсоњера, или мања
кућа. Тел. 064/235-48-54 и
063/745-24-22.
Двособан намештен стан
за издавање, у Вршцу, Васка
Попе 5. Тел. 013/831-521 и
069/243-93-34.
Издајем гаражу у центру. Тел.
28-39-461.
Издајем локал у Улици Жарка
Зрењанина 77, површине 33
m2. Тел. 063/894-91-63. звати
после 16 сати.
Издајем
намештену
кућу у Озренској улици на
Гудуричком путу. Повољно.
Тел. 063/325-117
Издајем локал у Улици
Подвршанска 17, површине
135m2. Тел. 064/123-17-56.
Стан за издавање опремљен,
клима, кабловска, интернет,
веш машина. Близу Пилотске
академије. Тел. 065/505-74-24.
Издајем
намештен
једнособан стан на Војничком
тргу. тел. 064/129 - 40 - 62
Издајем кућу у Бихаћкој,
близу
Миленијума.
Тел.
065/885-99-78.
Издајем локал 33 м2, у
Жарка Зрењанина бр. 77. Тел.
063/894-91-63.
Издајем стан у центру града,
празан 65м2, први спрат,
Дворска 18, код позоришта
и гаражу у дворишту. Тел.
013/834-058 и 064/ 494-33-94.
Издајем
намештену
гарсоњеру.Тел. 064/150-01-45.

РАЗНО
На продају дечији бицикл
са помоћним точковима.
064/598-3898
Продајем писаћи сто
(дрвени) тел. 060/84-35-097.
Чувала бих старију женску
особу. Тел. 013/805-142 и
063/8779-525.
Продајем
класичну
гитару, телевизор у боји
и веш машину. Повољно.
Тел.060/845-00-69.
Купујем половну куку за
форд ескорд караван 1,6 , 1998.
година. Тел. 060/845-00-69.
Продајем огревно дрво:
буква, багрем и храст. Цена
3.700 динара. Достава на кућну
адресу. Тел. 062/856-70-56.
На продају кауч са две
фотеље,боја кајсије, цена
12.000 и лежај цена 8.000. Тел.
063/429-569.
Продајем
повољна
метална гаражна врата, у
одличном стању, димензија
230х200, цена по договору,
зидне фототапет, нов, мотив

плаже са палмом, димензије
368х254 цм. Тел. 063/356-776.
Повољно продајем кауч
са две фотеље, четвороделни
регал, више бицикала, два
плинска бојлера за купатило.
Тел. 063/28-05-99.
Продајем
вертикалну
расхладну витрину и два
ланца земље потез Јарак и
Црвенка. Тел. 064/124-75-57.
Продајем писаћи сто од
дрвета. Тел. 060/843-50-97.
Продајем ТА пећ, 3,5 kw,
са точковима. Повољно.Тел.
805-911 и 060/08-05-911.
Озбиљној
породици
потребна особа за бригу о
детету (8 година). Пожељно
учитељица или васпитачица.
Тел: 064/831 - 9037 и 064/506
-6464
На продају топилица 2х4,5
кг заједно са сталком за топлу
депилацију063/ 7263 - 877
На продају два двоседа,
два телевизора, нова угаона
гарнитура. Повољно.013/809
- 099
Продајем
регал
са
сточићем.063/280 - 599,
013/832 - 493
На
продају
црвена
фасадна цигла и кантар – вага
Може замена за огревно дрво.

ОЧИШЋЕН ЛЕШНИК
НА ПРОДАЈУ
кг 900 дин.
тел. 064/562 - 5818
Тел. 064/5118-882.
На продају две електричне
грејалице
(плафоњерке),
инфрацрвено
грејање
„Николајин“ Русија, еколошка,
без прашине, буке, греје
као сунчани зраци. Цена
по комаду је 8.000,00. Тел.
065/33-55-343.
Радим
ситне
кућне
поправке. Цена повољна. Тел.
062/538-838 и 063/292-177
Чувала бих старију женску
особу или помагала у кућним
пословима. Тел. 062/538-838 и
063/292-177
Продајем три женска
бицикла (2 пони, 1 тркачки) по
цени 2.000. потпуно исправни.
Тел. 064/186-52-44.
Продајем термоакумулациону пећ 3,5 kw, нова,
некоришћена. Тел. 013/805936.
Продајем
ТА
пећ
„Магнохром“,
нова,
некоришћена. Тел. 013/805936.
Помагала бих старијој
особи у кући. Може и чување
деце. Тел. 069/53-64-334
На
продају
малокалибарска
пушка,
круњач и прекрупач на
струју, војнички кревети са
мадрацима, уклапају се и на
спрат. Тел. 064/393-17-17.
Часови
немачког
и
мађарског језика у Белој
Цркви. Тел. 853-783.
Продајем
фрижидер
горење 170 л, исправан, цена
70 евра. Тел. 064/186-52-44.
Продајем двобразни плуг
ИМТ757.2. Плуг се налази у
Загајици. Тел. 065/25-79-100.
Помагала бих у кућним
пословима старијој особи или
породици, може и чување
деце. Тел. 063/ 159-14-48.
На продају дечја соба
„Кики“ програм. Велики и
мали орман, радни сто у натур
– бордо боји, 13.000 динара.
Тел. 064/133-51-32.
Чувала бих децу или
старије
особе
током
новогодишњих празника и
викендом. Тел. 061/205-99-00.

Продајем празну бутан
боцу 10 кг, котао за централно
грејање на гас 24 kw и плинске
бојлере за купатила. Тел.
063/482-418.
Чувала бих децу, а деци
школског узраста помажем
у учењу (Завршила сам
Учитељски факултет). Тел.
064/511-88-82.
Чувала бих децу или
помагала у кућним пословима.
Тел. 064/511-88-82.
Потребна млађа женска
особа за помоћ средовечном
човеку у кући. Награда по
договору. Тел. 066-939-25-49.
Продајем празну бутан
боцу, плинске пећи, плинске
бојлере и котао на гас 24 kw.
Тел. 013/21-01-623 и 063/482418.
Припремала бих оброке,
код мене, по договору,
старијим особама и водила
бригу о домаћинству.Тел.
061/205-99-00.
Продајем
очувани
трпезаријски сто 120х80 +2х40
и 6 столица, храстовина. Тел.
831-594.
На продају потпуно нова
собна пуна врата димензије
195х85. Повољно. Тел. 066/93925-49.
Математика, крајње је
време да почнете припрему
за пријемни за факултет. Тел.
283-94-61.
Продајем
половна
балконска
(80х140
цм
„Словенијалес“), очувана, са
дуплим стаклом и пластичним
ролоом. Тел. 064/123-17-56.
Продајем
половну,
исправну, моторну мешалицу
за бетон. Тел. 064/123-17-56.
Продајем нова сљемена од
јачег поцинкованог лима, за
постављање на врх крова или
као заштита зида од ½ цигле
(уместо каљева), 3 ком. Л=2,70
м /ком. Тел. 064/123-17-56.
На продају шиваћа машина
„Унион“ (руска) само глава,
веома очувана. Тел. 064/12317-56.
На продану нова бокс врећа
за тренирање (вишебојна),
годину дана гаранције, са
унутрашње стране велика
појачања, дупло дно (фи 35цм
х120цм). Тел. 064/123-17-56.
На продају пластични
спојлер (дефлектор) за кров
аутомобила за лакшу вучу ауто
риколице и мању потрошњу
горива. Тел. 064/123-17-56.
На продају половна,
очувана, комплетна, оргинал
фабричка ауто кука (немачка)
од аудија 100, са електро
инсталацијом. Тел. 064/12317-56.
Продајем полован, очуван
пиштољ ЦЗ-99 (дуга деветка),
први власник, са кожном
футролом, само лицима са
дозволом. Тел. 064/123-17-56.
На продају полован, очуван
пиштољ ЦЗ-7,62 (тетејац),
први власник, само лицима са
дозволом. Тел. 064/123-17-56.
На
продају
половна
очувана лимена поклопца
мотора („бубрега“ ) и предњи
лимени блатобран од Пјађу
„Веспе“ ПХ 200 Е Тел. 064/12317-56.
Купујем дечје кревете на
спрат. Тел. 013- 838-950.
Купујем шиваћу машину
„Јадранка“ може и неисправна.
Тел.013/2101-623.и 063/482-418.
Хитно потребан посао
скромној жени код старијих
лица, нега, рад у кући.
Плаћање на сат или пуно радно
време. Повољно. тел. 064/205 99 - 00
У Алибунару на продају
половна
бела
техника,
електрични штедњак, тв у

боји. Тел. 064/459-68-04.
Продајем класичну гитару
одличног звука.Тел. 21-01-640.
Продајем
половна,
исправна, балконска врата
(80х225цм „Словенијалес“),
очувана, са дуплим термо
стаклом и пластичним ролом.
Цена 60 евра.Тел. 064/123-1756.
Продајем
полован,
исправан прозор (80х140
цм „Словенијалес“), очуван,
са дуплим термо стаклом и
пластичним ролом. Цена 40
евра. Тел. 064/123-17-56.
Продајем
половну
исправну мешалицу за бетон.
Цена 100 евра. Тел. 064/12317-56.
На
продају
шиваћа
машина „Унион“, руска, нова,
само глава, очувана. Тел. Тел.
064/123-17-56.
Продајем полован очуван
пиштољ ЦЗ-7,62 ,тетејац,
први власник, само лицима са
дозволом. Цена 100 евра.Тел.
064/123-17-56.
Продајем полован очуван
пиштољ ЦЗ-99 , дуга деветка,
први власник, само лицима са
дозволом. Цена 200 евра.Тел.
064/123-17-56.
На продају нова сљемена
од јачег поцинкованог лима,
за постављање на врху крова
или као заштита зида од1/2
цигле (уместо каљева), 3 ком.
Л=2,70 м/ком. Цена 7 евра
ком. Тел. 064/123-17-56.
Продајем нову бокс врећу
за тренирање (вишебојна),
годину дана гаранције, са
унутрашње стране велика
појачања,
дупло
дно.
(фи35х120цм) Цена 35 евра.
Тел. 064/123-17-56.
Продајем
пластични
спојлер – дефлектор за кров
аутомобила за лакшу вучу ауто
приколице и мању портрошњу
горива. Цена 30 евра. Тел.
064/123-17-56.
Продајем
половну,
очувану, комплетну, оргинал
фабричку ауто куку (немачку)
од Ауди-а 100, са електро
инсталацијом. Тел. 064/12317-56.
Продајем два половна,
очувана лимена поклопца
мотора („бубрега“)и предњи
лимени блатобран од Piago
„Vespe“PX 200. Цена 200 евра.
Тел. 064/123-17-56.
За продају машина за
прање веша, италијанска,
Елин, исправна у одличном
стању. Цена 65 евра. Тел.
064/429-06-14.
Продајем кауч, фотељу,
лежај и сточић за дневни
боравак. Тел. 837-637 и
064/915-88-35.
На продају комода за
ципеле (може и као ормарић),
сточић
дрвени
(собни),
оградицу за бебе, фрижидер,
сто трпезаријски са шест
столица, две фотеље, тросед,
сет (3 комада) стаклених
сточића,
врата
дрвена,
пластичну бурад. Тел. 833-806
и 069/129-53-12.
Продајем плинске бојлере,
пећи, шпорете и делове за
исте, може са уградњом и без.
Тел. 064/351-20-32.
Услужно
вршим
култивирање мањих башта
у Вршцу и околини. Долазим
на вашу адресу. Тел. 063/8321772.
Продајем
фрижидер
„Горење“ са комором. Цена 50
евра. Тел. 064/186-52-44.
Купујем старе изгореле
склопке ЦН 250 и 170 може и у
деловима. Купујем и контакте
од склопки изгореле. Тел.
060/358-62-09.
Поштена, радна и вредна
жена служила би и неговала

старије особе и радила кућне
послове. Тел. 064/28-10-216.
Продајем плац од 3186м2, у
Думбрави, Месић, има струју и
воду, погодно за пчеларе. Тел.
060/022-01-28
Два кавеза за коке носиље
за продају са изронилицама
и појилицама. Цена једног
кавеза је 20 евра. Тел. 063/1121-270.
Вршим услужно поправку
плинских уређаја: шпорета,
бојлера, пећи, решоа са
гаранцијом до 12 месеци. Тел.
063/482-418 и 2101623.
OSB плоче за подашчавање
кровова. Цена 296 дин м2.
Превоз на адресу. Тел.062-437236
Чувала бих старије особе.
Тел. 064/313-44-64.
Издајем подупираче. Тел.
064/150-01-45.
Чувала бих децу, жена
средњих година, има искуство.
Тел. 065/546-95-13.
Часови немачког језика
(Бела Црква), припрема за
полагање А1,А2,Б1 испита на
Гете институту. Тел. 013/853783.
Чувала бих старије особе.
Тел. 064/313-44-64.
Продајем свиње од 100 кг.
Цена по договору (Загајица).
Тел. 064/219-30-27.
Продајем празну бутан
боцу 10кг, плински бојлер
за купатило (сервисиран,
исправан, са гаранцијом) Тел.
2101-623 и 063/482-418.
Издајем гаражу у центру
града, код Позоришта. Тел.
013/834-058 или 064/494-33-94.
На
продају
прозори
двокрилниса
ролетнама,
тучани казан 80 литара за
топљење масти, машина за
шивење „Багат“. Тел. 837-180.
Тражим старију кућу са
помоћним просторијама да
станујем са ћерком од 15
година. Чувао бих, одржавао
и живео у њој дуже времена.
Кирија по договору. Тел.
061/20-63-014.
На продају две веш машине
„Горење“ и „Ардо“, потпуно
исправне и у одличном стању,
цена 50 и 70 евра. Фрижидер
„Горење“ исправан цена 40
евра. Тел. 064/429-06-14.
Продајем:
дрвене
жалузине за прозоре и
балконска
врата,
ауто
приколицу и куку за „заставу
101“, метални светларник са
орнамент стаклима, бојлер
„горење“ од 10 л, два фото
апарата
полароид,
нов
дрвени прозор са пластичном
ролетном и машину за
центрифугирање веша. Тел.
061-187- 89-30.
Мушкарац
пензионер
тражи озбиљну жену око
60 година, по могућности
саму. Тел. 062/158-44-39

АУТОМОБИЛИ,
МОТОЦИКЛИ

Продајем Ладу караван,
офарбана, мотор и гуме
одличане, тек регистрована.
Може и замена за разно. Тел.
063/275-986.
Продајем мерцедес 190 д.
Тел. 065/835-82-50.
Продајем ауто - приколицу
нерегистровану 064/ 577 2597
Купујем пежо 206, годиште
2004, 2005 или 2006, сиви
металик. Тел. 064/41423-36.
Купујем Тојоту Јарис 1,3, 2003.
или 2004. годиште, сиву металик
са петоро врата и климом. Тел.
064/186-52-44.

1717

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

18 ВРШАЧКА КУЛА
ПРУСТОВ ФЕНОМЕН

КАКО МИРИШУ СЕЋАЊА?

Због анатомије мозга, чуло мириса је тесно повезано
са емоцијама и памћењем. Сазнања о овом феномену
добијају све већу примену у маркетингу. Мирис кише,
свежег хлеба, парфема драге особе или омиљене
играчке из детињства није само специфичан састав
ваздуха који удишемо, већ и почетак путовања кроз
време.
Француски писац Марсел Пруст је почетком двадесетог
века помоћу чула мириса кренуо у „потрагу за
изгубљеним временом“ у свом истоименом роману.
Мирис чаја и кекса пробудио је код Пруста успомене на
детињство оживљавајући пределе и људе које је писац
потпуно потиснуо из свог сећања. Стара кућа, прозор
према башти, цвеће, улице, трг, људи; све је то, како
каже Пруст, „изашло из шоље чаја“.
Сто година након објављивања романа „У потрази за
изгубљеним временом“, у науци је познат феномен
невољног сећања, а бројна истраживања су потврдила
утицај чула мириса на памћење. Ипак, прва особа која
је писала о овом искуству заједничком за све људе, није
била научник, већ писац, а његов роман је покренуо
питање како чула утичу на памћење и знања о личној
прошлости. Зато се сећање помоћу чула често назива
Прустовим феноменом.
Мирис је еволутивно најстарије чуло које
омогућава чак и бактеријама да препознају штетне
и корисне супстанце, а код сисара се од средства
за препознавање мајке и младунчета развило до
важног елемента социјалног живота. Док животиње
имплицитно памте оно што су опазиле, код људи се
јавља и свест о првом сусрету са стимулусом, што је
довело да везе између чула и носталгије.
Ипак, ниједно чуло не остварује толику повезаност
са емоцијама и сећањем као мирис. Разлог се крије у
људској анатомији и начину на који мирис путује од
носа до мозга.
ПУТ МИРИСА
Мирис се помоћу кранијалних нерава преноси од
носа до булбуса олфакторијуса, који је део лимбичког
система и налази се у непосредној близини амигдале,
која информацијама даје емоционално значење,
и хипокампуса, дела мозга задуженог за прелаз
информација из краткорочне у дугорочну меморију.
Док информације добијене другим чулима до мозга
путују до кортекса преко таламуса, мирис долази
директно до лимбичког система и делова мозга
задужених за емоције и памћење. Зато мирис брзо и
непосредно покреће носталгична сећања чак и онда
када није идентификован.
Речима је потребно много више времена да покрену
сећања јер оне одлазе до делова мозга задужених за
размишљање. Са друге стране, систем чула мириса је
повезан са регијама у којима се обрађују емоције, па су
сећања пробуђена мирисом носталгична и емотивна, а
у исто време врло ретко конкретна и детаљна.
При првом сусрету са новим мирисом мозак
успоставља везу између чулног стимулуса и тренутка у
коме се јавља, као и догађаја, особа и осећања. Свако
наредно присуство идентичног мириса покренуће
сећање на тренутак у коме је први пут дотакло чула.
Зато су носталгична сећања подстакнута на овај начин
најчешће у вези са периодом у коме се откривају нове
чулне сензације и први пут упознаје свет око себе –
детињство.
МИРИСИ ДЕТИЊСТВА
Иако су оваква сећања најчешће пријатна јер подсећају
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ТОП ЛИСТЕ
ЛАГУНИНА ТОП ЛИСТА
1. Права историја света, njuz.net
2. Казна за грех – Књига успомена, Јелена
Бачић Алимпић
3. Иследник, Драган Великић
4. Маестра, Л. С. Хилтон
5. Чај од шљива, Лазар Џамић

на безбрижност и детињство, мириси могу да подсете
и на негативна искуства. Ерик Верметен и Џејмс Даглас
Бремнер су при проучавању пострауматског стресног
поремећаја истраживали везу између мириса и
трауматичних догађаја из прошлости.
Међу испитаницама који су учествовали у једном од
истраживања био је војник код кога је и 30 година
након рата мирис бензина изазивао мучнину и осећај
кривице. У његовом сећању је овај мирис остао
повезан са призором куће која гори и људи које није
спасио.
Неуролог Алан Хиршч је деведесетих година
истраживао који мириси буде носталгију и у
одговорима које је добио од пролазника на улицама
Чикага сазнао је да највише сећања буди мирис
печеног хлеба и колача. Осим тога, Хиршч је у свом
истраживању закључио да код људи рођених пре 1930.
Године сећања углавном покрећу природни мириси,
док су код млађих генерација углавном вештачки
мириси асоцијација на детињство.
Сазнања до којих је дошла наука о повезаности мириса
са сећањима и емоцијама, у новије време почињу да
се користе у маркетиншке сврхе. Како су емоције и
носталгија подложни маркетиншкој манипулацији,
било је само питање времена када ће Прустов феномен
бити препознат као добар начин зараде.
ЦЕНА УСПОМЕНЕ
Рекламе су одувек користиле чулне информације за
пласирање производа, а последњих година рађа се и
такозвано мирисно брендирање. Мартин Линдстор,
један од највећих стручњака у области брендирања,
тврди да је мирис веома важан фактор у препознавању
производа.
Он у својој књизи „Brand Sense“ наводи примере
компанија које су препознале значај ове врсте
памћења, и произвеле вештачке уникатне мирисе који
ће њихове кориснике у сваком тренутку подсетити
како су се осећали приликом посете њиховом
ресторану, продавници или путујући авионом њихове
компаније.
У свом најновијем истраживању, Шувам Чатерје,
маркетинг стручњак из Индије, проучавао је улогу
коју мирис има у туризму и угоститељству. Чатерје је
након анкетирања гостију хотела закључио да је мирис
учинио њихов боравак пријатним у већој мери него
храна или инфраструктура.
Зато Чатерје, као и многе његове колеге, саветује да
се у маркетинг укључи мирисно брендирање које ће
производ или простор издвојити међу конкуренцијом.
Циљ оваквог маркетинга није разумно обраћање
кориснику, већ утицај на његове емоције, кога често
неће бити ни свестан.
Док мириси природе и домаће кухиње чине да
успомене из детињства остану сачуване, маркетинг је
немилосрдан. Појављују се први мирисни билборди,
у предизборним кампањама се користе флајери са
мирисима који ће гласаче у будућности асоцирати на
кандидата на изборима. Моћ мириса који би требало би
да учини да се људи осећају боље свакодневно добија
нове примене.
Тако се у продаји може наћи комплет бочица са
вештачким мирисима са којима се већина људи раније
није сусрела. Уколико власници овог пакета желе
да памте одређени тренутак, потребно је да отворе
бочицу са мирисом, а анатомски путеви овог чула ће
учинити да осећај буде сачуван у мозгу и активиран
при сваком новом отварању.
Извор: elementarium.cpn.rs

ТОП ЛИСТА МАЛЕ
ЛАГУНЕ
1. Мали принц, Антоан де Сент Егзипери
2. Какаград, Срђан Драгојевић
3. 101 чињеница коју треба да знаш о
диносаурусима, Група аутора
4. 101 чињеница коју треба да знаш о
животињама, Група аутора
5. Нећеш ми веровати, Бранко Ћопић

МТВ ДОМАЋА ТОП
ЛИСТА
1. Даниел Кајмакоски – Само за љубав
2. Нипке – Интернет гирл
3. Ничим изазван – Одлазиш?
4. Детоур – Заљубила сам се
5. Едо маајка – Ојојој
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МАМЕ И БЕБЕ
„РОДЕ“ У ВРШАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ

ПРВИ ОСМЕХ
Приликом овонедељне
посете Породилишту
Опште болнице Вршац,
репортер „Вршачке куле“
фотографисао је Биљану
Коруга и њену ћеркицу
Јовану.
А.Б.

Биљанa Коруга

ЗАПУШЕН НОС КОД БЕБЕ
КАКО ДА ПОДОЈИМ БЕБУ КАДА ИМА ЗАПУШЕН
НОС?
У току прехладе, запушен нос чини бебу
раздражљивом и омета јој правилно сисање, јер
мора да испусти дојку да би узела ваздух на уста.
Неопходно је очистити носић пре сваког подоја
физиолошким раствором, како би беба могла да
дише на нос док сиса.
Ова мера је веома важна у спречавању једне од
најчешћих компликација прехладе -запаљења
средњег ува.
КАКО ДА БЕБИ ПРАВИЛНО ОЧИСТИМ НОС ОД
СЕКРЕТА?
Бебу положите леђима на подлогу, у висини која
вам највише одговара (најбоље око 80 цм). Ако
је у питању старије одојче, оно ће пружати отпор
вашим покушајима да му сипате било шта у нос.
Зато га претходно добро фиксирајте на следећи
начин: руке му ставите под леђа, а ноге које висе
преко ивице стола притисните својим телом.
Једном руком фиксирајте главу, а другом сипајте
физиолошки раствор у обе ноздрве.
То најједноставније радите тако што откинете врх
пластичне ампуле у којој је физиолошки раствор и
штрцнете садржај у обе ноздрве (једним стиском
потрошите око четвртину садржаја, тако да цела
ампула може да послужи за два испирања). Ако
беба после тога кине и сама избаци секрет, само га
обришите пеленом или марамицом. У противном
га аспирирајте малим усним аспиратором или
специјалном пумпицом за нос.
Аспиратор се користи тако што пипак ставите у
једну ноздрву, а наставак у своја уста и повучете
садржај који ће се задржати у малој комори. Затим
на исти начин очистите и другу ноздрву.
Ако је секрет скорен, после сипања физиолошког

раствора сачекајте око пола минута да се
размекша, па онда аспирирајте. Код одојчета
старијег од три месеца можете користити и
пумпицу са мехом, док је за мању бебу она
неподесна, јер ствара превелики негативан
притисак.
После подоја, справицу коју сте користили
расклопите на делове, добро оперите топлом
водом и детерџентом за судове, па добро исперите
и оставите да се осуши. Немојте је откувавати,
јер већина њих не трпи високу температуру, а
и није потребно ако је користи само једно дете.
Можете је дезинфиковати шумећим таблетама на
бази активног кисеоника које служе за „хладну”
стерилизацију.
ДА ЛИ ЈЕ ДОЗВОЉЕНО БЕБИ ЧИСТИТИ НОС
ШТАПИЋИМА СА ВАТОМ?
Јесте, али тако можете очистити само излазни део
носних канала. За избацивање секрета из дубине то
није довољно.
ДА ЛИ БЕБИ КОЈА ИМА ЗАПУШЕН НОС ТРЕБА
ДАВАТИ АНТИБИОТИКЕ?
Обичну прехладу увек изазива вирус који није
осетљив на антибиотике, тако да није потребно да
их дајете. Уколико редовно чистите нос, прехлада
ће проћи за најдаље 7 дана. Иако постоје капи за
нос за узраст преко 6 месеци, њихову примену
треба избегавати до годину дана, осим ако лекар
одреди другачије.
Испирање носа физиолошким раствором је
дозвољено у свим узрастима. Уколико се бистар
секрет на крају замути и постане густ и зелен, ствар
се компликује. У узрасту до два месеца ово може
бити разлог за увођење антибиотске терапије, о
чему одлучује лекар.
Преузето са: www.simptomi.rs
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БОЉИ ВЕТРОВИ НА НОВОСАДСКОЈ ПРОДУКТНОЈ БЕРЗИ

ПРОЛЕЋНО БУЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА
За разлику од претходне недеље, када се целокупно
трговање одвијало само у прва два дана у недељи, у
протеклој седмици целокупно трговање одиграло се
у последња два радна дана. Прва половина недеље
протекла је у правом лицитирању пре свега око цене
кукуруза, па потом и осталих врста роба. Када се први
купопродајни уговор реализовао, то је био сигнал да се
тржиште отвори, па је тако реализован укупни промет
на недељном нивоу од 1.075 тона, или за 30,30% више
него претходне недеље, а то је ефектуирало вредносним
прометом од 19.986.500 динара, што је 25,72% више
него претходне недеље.
Цена кукуруза је протекле недеље достигла овосезонски максимум.
Када је мало ко очекивао, цена кукуруза је почела нагло да расте. Кључни,
фундаментални тржишни фактори свакако не могу значајније да се промене у
тако кратком периоду, па овај велики ценовни скок треба пре свега потражити
у повећаној извозној тражњи, и то пре свега код оних извозника који ужурбано
попуњавају барже како би избегли ванредне трошкове због неблаговремене
испоруке робе. Како другачије објаснити ценовни раст ове робе од 5,28% за
само недељу дана. Реализована просечна цена трговања износи 18,59 дин./кг
(16,90 дин./кг без ПДВ-а), а цена од 17 дин./кг, која је реализована на самом
крају недеље, апсолутни је ценовни пик ове робе од почетка економске
године, односно од октобра прошле године.
На тржишту пшенице много је мирније. Међутим, чињеница да преко
берзе није закључен ниједан уговор у недељи за нама не значи да се на овом
тржишту не дешава ништа. Напротив, све понуде, али и котирани налози
куповине такође указују на раст цене ове робе и то у врло приближној
корелацији с растом цене кукуруза. Статистички посматрано, налазимо се у
периоду када је цена кукуруза виша од цене пшенице, али све су индиције да
ће после првог закљученог купопродајног уговора цена пшенице у најмању
руку достићи цену кукуруза.
Као и претходне недеље на Продуктној берзи, трговало се само на тржишту
кукуруза. Искључиви разлога повећаног обима промета на овом тржишном
сегменту јесте знатнији раст цене кукуруза.
Цена жутог зрна је средином недеље прво отишла на 16,80, па на 16,85, да
би до краја недеље достигла ниво од 17 дин./кг без ПДВ-а.
Овакав изражен раст цене кукуруза за недељу дана, од 0,80 дин./кг, у
интервалу петак прошле – петак ове недеље, директно је прузроковао да
актуелна вредност Продеxа од 204,47 индексних поена буде за 2,66 индексних
поена виша него прошлог петка. Уједно, данашња индексна вредност овог
показатеља представља рекордну вредност за 2016. годину, што је условљено
рекордном актуелном ценом кукуруза прошлогодишњег рода.
На тржишту житарица је у протеклој недељи било свежих вести. Међутим,
цене с обе стране Атлантика бележиле су нагли раст. Фудаментални фактори
су остали непромењени за текућу сезону, као и за наредну, али се тренутно
нису узимали у обзир код трговаца. Финансијски фондови су били ти који су
пре свега куповали велике количине и стварали притисак на страни тражње.
На самом крају недеље су психолошки и технички фактори, уз узимање
профита, утицали на пад цене.
Од краја прошле недеље цена пшенице у Чикагу виша је за 7,83%, а кукуруза
за 2,78%.
Као и на тржишту житарица, роба из соја комплекса такође је забележила
раст. Скок цена је последица пада долара и забринутости због поплава
у Аргентини и суше у неким деловима Бразила, што би могло да умањи
производњу. Соја с мајском испоруком скупља је за 7,45%, а сојина сачма за
чак 12,10%.
Дешавања на америчким берзама одразила су се и на кретање цена на
европским берзама, додуше у знатно мањем обиму, јер су фундаментални
елементи ипак имали већи утицај. У Будимпешти је пшеница скупља за 3,49%,
а кукуруз за 0,90%. У Паризу је пшеница јефтинија него крајем прошле недеље
за 0,32%, док је кукуруз скупљи за 4,32%.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ,
ГОДИНА3, БРОЈ 31, 22. АВГУСТ 1977.

АВИОНИ ЋЕ ПОЛЕТЕТИ ИЗ
ВРШЦА
Једанаестог септембра, на аеродрому Ваздухопловног
школског центра ЈАТ-а у Вршцу - стартује 20. јубиларни аерорели. Ова ваздухопловна манифестација, чији је покровитељ
ЈАТ, одржава се у години Титових јубилеја и у тренутку
обележавања три деценије од формирања Југословенског
аеро транспорта и 50-годишњице Ваздухопловног савеза
Југославије.
Очекује се да ће на овогодишњем релију , чија прва етапа
креће 13. септембра на релацији Вршац –Нови Сад- Бања
Лука, учествовати око 30 пилота, односно сви они који су се на
републичким и покрајинским такмичењима пласирали за ову
ваздухопловну манифестацију у нашој земљи.
-Ми, као први и почасни домаћини, ћемо се посебно
припремити, како би отварање било што успешнијe. Поред
тога што ће се овде извршити демонстрација свих летелица
које ће учествовати у релију, Вршац ће ову манифестацију
поздравити и културно-уметничким наступима својих аматера
- рекао нам је Милош Шуњеварић, директор пилотске школе
ЈАТ-а.
ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 12, БРОЈ 170, 4. ФЕБРУАР 1987.

МЛАДИ КОЈИ ОБЕЋАВАЈУ

На екипном пионирском такмичењу основних школа
Војводине у шаху које је у току зимског распуста одржано у
Титовом Врбасу ученици Основне школе „Вук Караџић“ из
Вршца освојили су друго место са поеном мање од истоимене
школе из Србобрана . Успех вршачких пионира је многе
изненадио тим пре јер је ова генерација учествовала први
пут на тако јаком такмичењу, а била је једна од најмлађих
екипа. За вршачку екипу наступали су Војкан Војичић (7.
разред) Зоран Камфер (6. р.), Дамир Ружанов (6.р.), Милован
Петров (5.р.), и Бојан Кампфер (4.р.) а најуспешнији је био
Зоран Кампфер са 4 поена из 5 партија.
Права штета што у саставу није биио стандардни члан
екипе Игор Калањ (6.р.), јер би са њим Вршчани глатко
изборили право да играју на првенству Југослаије маја
месеца у Пули.
ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 12, БРОЈ 347, 21. МАРТ 1997.

У СВЕТ И ПО ДЕВОЈКУ

У Шушари данас имамо око 400 становника од којих
сваки пети ради у иностранству. Највећи проблем су
недостатак телефона, аутобуских линија, откупне станице а
за четрдесетак момака што Шушарчанке неће да се удају за
Шушарчане.
Изградња данашње Шушаре започета је 1903. године.
У то време село је добило и прве бунаре из којих је вода
вађена ветрењачом па Шушарчани с поносом истичу да су
имали водовод пре Париза. До пре двадесетак година село
је имало 760 становника од којих је 70 било у иностранству,
а данас их има 400 и сваки пети ради у Немачкој, Шведској
или Аустрији.
Не памти се када се у селу нека „домаћа“ девојка удала
за „домаћег“ момка. Оне рађе одлазе у суседно село
само да не остану у Шушари, а момци се онда сналазе па
по снаше одлазе у друге крајеве, највише у Македонију.
Зашто је тако мало ко зна да одговори, али вероватно да
би било другарчије када би млади имали организованији
живот и могућност запослења у свом месту. Овако остаје
им да „пронађу себе“ у КУД „Ади Ендре“ који се повремено
окупља, у сеоском фудбалском клубу који се такмичи у
општинској лиги и има озбиљне амбиције да се другог
места крене у освајање челне позиције или у Ловачком
друштву које има 76 чланова.

ИЗ СТАРОГ АЛБУМА

ЧЕТВРТАК • 28. април 2016.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ
Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији
Вршца објављивали смо на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима
објавићемо текстове из Милекерове књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (17)

I КЊИГА

СТАРО ДОБА
I ОДЕЉАК
- 271. по Христу

Вршац и његова околина у старом веку
Трагови преисторијског времена у нашем пределу - Становници пре Римљана, њихове насеобине и културне
прилике - Појава Римљана - Остаци из доба њихове у Вршцу и околини његовој - Стратегијска важност и
војничка посада у Вршцу за време Римљана - Име Вршца тога времена - Крај римској владавини
Кад је Дакија освојена, дође и
шпанска кохорта II. Са 13. легијом
у ову земљу, сместивши се најпре,
по свој прилици у Вршцу. На сву
прилику Вршац није био једино
место овој кохоти. Њен шпампил,
Coh. II, Hisp, носе опеке нађене у
рушевинама градића из средњег
века, који се виде на острву пред
Старом Паланком 2). Затим је
била у Рескулуму (SebesVáralya) 3).
Спомиње се Cohorts II Hispanorum
et Tribocorum y Magyar –Egregy-y
северног Ердеља 4), па онда
за време цара Антонија Пира
Спомиње се Cohort II Hispanorum
Seutata и под Марком Аурелијом
Cohort II Hispanorum equitata.
У касним столећима царства
налази се II шпанска кохота у
Нискима у Малој Азији и Африци у
тингентанској провинцији 5).
Она друга војска – ала. I.
Frontoniana Tungrorum - што је
стационирана била у Вршцу, како
ће нам она друга забачена табла по
свој прилици показати, знамо да је
била коњица, јака 500 коњаника и
рекрутована од Тунгера, народа
који је некада живео у данашњој
Белгији. На жалост не зна се када
се је ова војска преместила у
Вршац. Од г. 195 па све до времена
Александра Севера она је лежала
у гарнизону Аlsó Ilosva у северном
Ердељу 6).
За владе Септимија Севера дође
V. Македонска легија из почињене
Мизије у Дакију, да одмене 13.
легију у војним таборима више
Муриша, остављајући њој пределе
јужно од ове реке. За време
опасности - спочетка 3. века од кад
Готи стадоше са истока све више
потискивати народе према овим
покрајинама - бранили су Банат она
одељења легије IV. (Flavila Firma)
која се налази у горњој Мизији.
Опеке ове легије, штампилисане
Leg. IV F.F., нађенни су у Мехадији,
Денти 2), Жидовину3), Сурдуку 4), и

Српској Пожеги 5).Могуће је дакле,
да је и Вршац у оно време поседнут
био једним одељењем легије.
Судећи
по
стратегијском
положају овога места, сасвим је
појмљиво, што је у њему остало
врло мало трагова рим. Грађанског
живота; у осталом грађански се
живот и није могао развити, од
честих нападаја суседних Јазига
на погранична места (Limes). Па
ипак је овде постојала грађанска
насеобина. Дочим је насељење Дака
у Варадији разрушено и распуђено
по свој прилици јошт у првом рату,
насеобина у Вршцу постојала је и
под Римљанима, што су потврдили
костури у гробницама и судови од
иловаче на точилу грађени и рим.
здања. Ова насеобина лежала је
на пушкомет од тврђавице, као и
остале рим. грађевинске насеобине

у провинцији, али ју с противне
стране бранила она кула с брега.
Познати римску културу на
земљишту вршачком, па ма то било
у најпростијим али одређеним
потезима, врло је тежак задатак, јер
су остаци – као што знамо- за нас из
тога доба врло оскудни, па и на њих
или се нико не обазире или их је у
незнању дивљачки руши, пре него
што би се наука љима послужила.
Погледајмо Н.пр. на судбину
остатака старог, турског водовода.
Свакако римска владавина
утицала је културно на ону
нашу малену насеобину. На сву
прилику да се је један део римских
колониста, који се досели у Дакију,
населио и овде, и измешавши се
са становницима нашег предела,
сасвим их је романизирао 11).

2) Aschbach: Ueber Trajans st.Donaubrücke,
str.19 I ibidem prim.1.
3) Toma K.A limes daciens felsö része,
str.130.
4) Ibidem, str. 131.
5) Aschbach: Ueber Trajans steinerne
Donaubrücke, str.19 I ibidem prim.1.

6) Torma K: Az Alsó – Ilosvai allótábor és
múemlekei. Az Erdélyi Muy-Egyl. Evk 1886, str.
63-66.
7) Gooss: Untersuchungen über die
Innerverhält. D. Traj. Dac. Arch. Св.12. стр 163
8) Ormós sz.: Bersovia. Arch. Közl., св.
VIII.,стр.152

9) По сопственим белешкама.
10) Torma K.: u Arch. Ep. Mittheil. Aus
Oesterreich. св. VI .стр. 183.
11) Gooss: Untersuchungen ü. d.
Innerverhältnissc D. Traj. Dac. Archiv, cв.XII. стр
464.
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АТЛЕТИКА
НА МИТИНГУ ПРИЈАТЕЉСТВА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

ПЕТ МЕДАЉА ЗА ВРШАЧКЕ АТЛЕТИЧАРЕ
Атлетичари Вршачког атлетског клуба су у недељу 24.04.
учествовали на традиционалном Митингу пријатељства у
Сремској Митровици и упркос тешким временским условима за
такмичење освојили пет медаља.
Милица Мајкић (2006) је у трци на 60м освојила 3.место са
временом 9,67сек идентичним као и другопласирна атлетичарка.
Милица је у трци на 300м била такође врло добра и са временом
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ВЕЛИКИ КОРАК РУКОМЕТАША МЛАДОСТИ ПЛАСМАНУ У ВИШИ РАНГ

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА НА ДОХВАТ РУКЕ
МЛАДОСТ - СИВАЦ 33:29 (17:14)

Дерби меч 21. кола Друге Војвођанске лиге
највероватније је решио питање које ће две екипе
на крају сезоне прећи у виши ранг такмичења, али и
актуелизовао дилему, ко ће у Прву војвођанску лигу
као шампион. Рукометаши Младости заслужено су
савладали директног ривала, екипу Сивца, и пришли
првопласираном Срему на само бод заостатка. Момци
из Сремске Митровице су прошлог викенда кикснули
у Црвенки тако да ће се питање првака решити у
последњих пет кола. Главни терет победе изабраника
тренера Бориса Каракаша изнели су јуноше Црвене

ДРУГА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА

51,04сек заузела 2.место и освојила сребрну медаљу.
Дамјан Џамић (2006) се окитио бронзом у трци на 60м
временом 10,02сек, док је у трци на 300м освојих 4.место
временом 55,43сек а бронза му је измакла за 2 хиљадита дела
секунде.
Дарко Илић је освојио бронзану медаљу у трци на 300м
временом 43,01сек, док је у истој трци Иван Ђоковић освојио
своју прву медаљу и то златну временом 41,63сек.
- Нажалост, временски услови нису били најидеалнији
за максималне резултате, али како за наше тако и за остале
атлетичаре. Имали смо и малих пехова са повредама, очекује
нас кратка пауза да се све то санира и да се спремимо за
првенства Војводине и Србије. Јако сам задовољан како
резултатима наших искуснијих такмичара, тако и нашим младим
талентима, члановима атлетских школица који су у изузтно јаким
конкуренција између 40-60 такмичара успели да буду међу првих
10 што је веома добар резултат. Све то као и освојене медаље
су плод њиховог залагања и труда који улажу током тренинга изјавио је тренер Ален Ризвић.

УПИС У АТЛЕТСКУ ШКОЛИЦУ ТОКОМ ЦЕЛЕ
ГОДИНЕ
Вршачки атлетски клуб 1926 врши упис нових чланова за
све узрасне категорије током целе године (Атлетска школица
5-7 година, пионирска школа 8-10 година или такмичарска
група). За све информације контактирајте нас на тел
064/2439071.

САМАНТА ГИЛИЦЕ 4. ПУТ НА ФРУШКОГОРСКОМ
УЛТРА МАРАТОНУ
Више од 10.000 планинара и рекреативаца на стазама
разних дужина 23. и 24. априла учествовало је на 39.
Фрушкогорском маратону.
Саманта Гилице, чланица ВАК 1926, учествовала је по
четврти пут на стази ултрамаратона (дужине 107,414 км) и
била друга у пласману жена са временом 29 часова 15 минута.
Саманта је овом пређеном дистанцом на корак од сребрне
значке и почасне дипломе Фрушкогорског маратона, која је
очекује наредне године.

СПОРТСКИ РИБОЛОВ

ВРШЧАНИ ТРИЈУМФОВАЛИ У БАЧУ
Вршачки спортски риболовци су ову сезону почли раније
него што је уобичајено. Чланови УСР “Шаран” из Вршца
учествовали су Купу у организацији пријатељског клуба Еко
трофеј из Београда, на језеру у Барајеву, одржаном 26. марта.
УСР Шаран Вршац је био пети од десет екипа направивши
солидну увертиру за Куп Подунавље који се традиционално
одржава трећег викенда априла у Бачу (17.април). Вршчани су
у Бачу тријумфално завршили такмичење освојивши екипно
прво место у конкуренцији 19 екипа из Војводине. На тај начин
су се реванширали УСР Јазу из Беочина који је био други, док
је Караш из Бачког Петровца заузео треће место. У наредном
периоду сениорски тим “Шарана” ће своје активности подредити
обавезама кадета који ће ове године пецати Лигу младих
Војводине, квалификације за Првенство Србије и Јужнобанатску
лигу. Такође, сениори ће пружити помоћ свој деци - учесницима
традиционалног Купа основних школа града Вршца. О
терминима ових такмичења обавестићемо читаоце у неком од
наредних бројева.

Резултати 21. кола: Црвенка (2) - Срем 30:28,
Славија - Хајдук 27:22, Нова Пазова - Потисје
Плетекс 35:29, Младост ТСК - Кљајићево 23:27,
Беочин - Војвода Степа 38:30, Младост Сивац
33:29, Раднички (ЈТ) - Раднички (Ш) одложено.
Табела: 1. Срем СМ 33, 2. Младост ВШ 32,
3. Славија 27, 4. Сивац 27, 5. Нова Пазова 25,
6. Младост ТСК 24, 7. Потисје Плетекс 19, 8.
Раднички (Ш) 18, 9. Беочин 18, 10. Војвода Степа
15, 11. Кљајићево 14, 12. Раднички ЈТ 13, 13.
Црвенка (2) 13, 14. Хајдук 10 бодова.

звезде који на двојну лиценцу наступају за Младост,
Спасоје Гачевић и Димитрије Столић. Гачевић је постигао
8, Столић 5 погодака а пратили су их Велковски са 5 и
Максимовић са 4 голова. Симпатизери вршачког тима
уживали су ефикасном мечу, али су велики допринос
тријумфу дали и голмани, посебно ЈЕ надахнут био
искусни Драган Гимбош.
- Имајући у виду околности са лошим здравственим
билтеном постојала је доза притиска на играче и то се
осетило у игри. Срећом, захваљујући публици, која нам је
улила додатну снагу, успели смо да остваримо зацртани
циљ, рекао је Гимбош.
Пут ка тријумфу Вршчани су трасирали већ у уводним
минутима када су створили пет голова предности (6:1,
7. минут). Разлику су одржавали све до 27. минута када
су гости са два узастопна поготка ипак отишли на одмор
са надом да могу до преокрета. Наставак утакмице
донео је далеко већу неизвесност јер је Сивац у 36.
минуту дошао на само гол заостатка (18:17). Вршчани су
успели да одбију тај напад, али до самог финиша нису
успели да створе већу предност од три гола разлике.
Коначан резултат, реалан је однос приказаног на паркету
Миленијума. У наредном колу Вршчани имају тешко
гостовање у Војводи Степи, екипи која се грчевито
бори за опстанак а коју су јесенас убедљиво савладали.
Међутим, ова искусна екипа, за разлику од гостовања,
на свом терену игра у комплетном саставу тако да се
очекује врло неизвестан меч.

КРОСФИТ
ЗАПАЖЕН НАСТУП ВРШЧАНА НА ВЕЛИКОМ ЕВРОПСКОМ ТАКМИЧЕЊУ У КРОСФИТУ У АТИНИ

СЕДМО МЕСТО ЗА ШАЛИНАЧКОГ

На европском такмичењу у кросфиту које је одржано
у Атини (23 - 24. април), у изузетно јакој конкуренцији
вршачка експедиција кросфитера имала је запажен
наступ. Најискуснији такмичар Милан Шалиначки
наступио је у конкуренцији Елит мастер и заузео
седмо место у генералном пласману. Јелена Станковић
је у Скејлд конкуренцији дама заузела 22. место од
70 такмичарки, Игор Шалиначки је у мушкој Скејлд
конкуренцији освојио 59. место а Владимир Вицикнез
је био шездесет трећи. Један од најмлађих такмичара у
Атини био је Алекса Милковић, наступио је у јуниорској Вршачка кросфит експедиција: И.Шалиначки, Вицикнез,
Станковић, М. Шалиначки и Милковић
конкуренцији и заузеео одлично 12. место.
- Техничка организација била је одлична, али велику
замерку имам на систем такмичења јер су бодовани
километара, трзаји са теговима тежине 60 кг, 250 метара
и резултати из квалификација што до сада никад није
на ски ергометру, 50 искорака са тегом од 10 кг, пењање
био случај. Циљ у квалификацијама био је ући у главну
уз конопац и мртво дизање са земље.
конкуренцију, а на самом такмичењу су учесници
- Највише ми је одговарало пењеање уз конопац где
били обавештени да у укупан бодовни салдо улазе
сам имао најбољи резултат док ми је највише проблема
и резултати из квалификација. Ипак, задовољан сам
задало трчање. Услови су били прилично тешки за
својим наступом а имајући у виду поменуте околности
све такмичаре, врло висока температура и не баш
мислим да је пласман изнад очекивања. Поносан сам
добро припремљена стаза. Све укупно задовољан сам
на све остале чланове тима који су дали све од себе и
оствареним резултатом.
и у свом дебију на међународној сцени показали да су
- Следи Мастер шампионат у Мађарској који ће
достојни такмичења у овако јакој конкуренцији. Србија и окупити европски крем у овом спорту а после тога
Вршац су репрезентовани на извенаредан начин, рекао
покушаћу да се квалификујем за највеће такмичење у
је Шалиначки.
Француској. Овог лета учествоваћу и на пар домаћих
У најјачој , Елит мастер категорији такмичари су
такмичења, закључио је Шалиначки.
се окушали у шест дисциплина. то су: трчање на пет

СПОРТСКИ ПЛЕС
ВИШЕ ОД 2.500 УЧЕСНИКА НА “ВРШАЦ ДЕНС ОПЕНУ” ЏЕЗ ДЕНС СТУДИЈА “ОЉА”

“ТАМНИ РАЈ” СПРЕМАН ЗА СВЕТСКУ СЦЕНУ
Традиционални десети по реду Вршац Денс Опен
Фестивал у организацији Студија “Оља” засенио је све
претходне по броју учесника, гледалаца, али и по
гламурозности, и у потпуности је оправдао назив Гран
При 2016. Уз учешће 2.500 плесачица и плесача из 70
клубова свих земаља региона, као и из плесних школа
из Италије и Египта, гледаоци су имали прилику да на
подијумима Миленијума виде чак 500 кореографија.
Олгица Јовановић, тренер и кореограф Студија
“Оља” била је задовољна не само организацијом
и посећеношћу публике већ и резултатима које је
постигло девет плесних група из њеног студија.

- Групна кореографија у извођењу наше плесне
групе двојчица од 8 до 12 година под називом “Тамни
рај” освојила је прво место, а то је тачка коју спремамо
за учешће на Светском шампионату у Риму овог лета.
Ово је добар орјентир да смо на правом путу, истакла је
Јовановићева.
На овогодишњем Гран Прију специјални гости
манифестације, Хозе Дела Круз и Паоло Ленди доделили
су вредне награде, стипендије за једномесечно плесно
усавршавање у Америци и Италији.
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ФУД Б А Л

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 23. КОЛО

ВРШЧАНИ НАПРАВИЛИ ВЕЛИКИ КОРАК КА ОПСТАНКУ

ЂОРЂЕВИЋЕВА ШТИКЛА ПРЕСУДИЛА
ВРШАЦ – РАДНИЧКИ (Ш) 2:1 (1:1)

Вршчани су освојили важне бодове у
борби за опстанак, у занимљивој, неизвесној
и борбеној утакмици у којој је сваки од ривала
имао своје периоде доминације. Изабраници
тренера Јована Стефанова несигурно су
започели меч, као и много пута ове сезоне,
дозволившо надахнутим Шиђанима да од старта
преузму теренску иницијативу. Већ у уводним
минутима гости су преко Раичевића пропустили
прилику да реализују зицер, да би надмоћност
материјализовали после пола сата игре, Ђуркић
је мајсторски прошао поред тројице играча
домаћих и неодбрањиво шутирао за вођство
Радничког. Одговор Вршчана уследио је за свега
три минута, продор Сарајлина у казнени простор
зауставио је фаулом Вуковић, а пенал, чист као
суза, реализовао је Белић. Одлука о победника
пала је почетком другог полувремена, Миловац Рутинерски: Белић изједначује из пенала (фото: Н.Потуровић)
је извео корнер, а Ђорђевић је петом захватио
лопту и чудесно лобовао изненађеног голмана савладао Борац из Сакула, Банат је узео бод у најмање две екипе, а уколико прволигашки
Суботици против Бачке, док је Долина у Падини опстанак не сачува Доњи Срем из Пећинаца у
Тојагића.
Поред победе Вршчанима на руку иде и славила убедљиву победу против Цемента. Банатску зону ће три клуба.
резултат из Сремске Митровице где је Раднички Ништа још није решено, из лиге испадају
Убедљивом победом у
Лукићеву изабраници тренера
Мише Бељина дефинитивно
су упловили у луку спаса.
Вршчани овог пролећа играју
као препорођени а четврта
узастопна победа учврстила
им је позицију у средини
табеле. Када би се рачунали
само резултати у пролећном
делу
првенства
Вршац
јунајтед би био други, одмах
иза зрењанинског Радничког.
Реално, по квалитету овом
клубу и припада место у самом
врху Банатске зоне и права
је штета што екипа јесенас
није бележила резултате
у складу са могућностима
играчког кадра. Утакмица
против Младости решена
је
практично
у
првом
полувремену.
Бирђан
је
у првом минуту постигао
погодак који је екипи улио
самопоуздање, па је игра
Вршац јунајтеда била мирна,
течна, са великом предношћу
у поседу лопте и великим
бројем шанси. Све дилеме око
питања победника отклонио
је Моторов поготком у
последњем минуту првог
полувремена.
У
првим
минутима наставка Тимић
је постигао и трећи гол па
су
Вршчани,
задовољни
убедљивом
предношћу,
рутински
привели
меч
крају задржавши велику
резултатску
предност.
У
наредном колу Вршац јунајтед

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД РУТИНСКИ ПОБЕДИО У ЛУКИЋЕВУ

БИРЂАНОВ ШУСТЕР МАТ
МЛАДОСТ (Л) - ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД 0:3 (0:2)

Караш (К) 26, 10. Потпорањ
26, 11. Банат (И) 24, 12. Караш
(Ј) 18, 13. Партизан (К) 18, 14.
Дунав 15 бодова.

ФУ ТС А Л
ФОРУМ СЛАВИО
ПРОТИВ КУЉАНА

Квалитет долази до изражаја: Драган Бирђан и Данијел Бељин (Вршац јунајтед)
има прилику да скоро сигурно
обезбеди опстанак, на Градски
стадион долази Црвена звезда
из Руског Села која се налази
у серији од два узастопна
пораза. Меч се игра у суботу
са почетком у 16:30 часова.

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
ИСТОК 19. КОЛО
Ратар - Хајдучица 4 : 1,
Банат (И) - Дунав 3: 1,

Борац (ВС) - Шевац 3 : 0,
Караш (К) - Борац (ВГ) 4 : 3,
Војводина (ЦЦ)- Јединство 1 : 0,
Војводина (С)- Партизан (К) 6 : 0,
Караш (Ј) - Потпорањ 0 : 2.
Табела: 1.
Војводина (С) 41, 2.
Јединство 38, 3. Борац (ВС)
33,
4. Војводина (ЦЦ) 33,
5. Борац (ВГ) 296. Хајдучица
28, 7. Шевац 27, 8. Ратар 27, 9.

ФОРУМ - ХАЈДУК (К) 6:4 (4:2)
Головима
Лукача
и
Богдановића који су се по
два пута уписали у листу
стрелаца као и Борковића и
Инајетовића, вршачки Форум
забележио је победу против
врло доброг Хајдука из Куле.
У ефикасној и допадљивој
игри изабраници тренера
Ненада Варађана су све
време контролисали игру и
резултат и заслужено уписали
нове бодове. У наредном
колу Форум гостује у Апатину
екипи Апа Футсала.
Резултати 16. кола:
Летећи
Холанђанин
Тврђава 7 : 0, Форум - Хајдук
6 : 4, Викинг Апа - Футсал 3 :
2, Танго - Србобран 7 : 7, Телеп
- Кикинда 6 : 0.

А М Е Р И Ч К И ФУД Б А Л

ПРВИ УГРИЗ ВРШАЧКИХ ЛАВОВА
ЛАВОВИ (ВРШАЦ) – ANGEL WARRIORS (ЧАЧАК) 43 : 0 (20:0)

Вршчани су, након два пораза од „Black
Hornetsa” и „Celtisa”, заблистали пуним сјајем
против Чачана, до прошле сезоне чланом Спорт
клуб Суперлиге Србије, и обрадовали своје
сипматизере. Били су изабраници тренера
Жељка Јованова подједнако добри у свим
сегментима игре, и подједнако ефикасни. Са
по три тачдауна напада, два одбране и једног
специјалног тима, убележили су своју прву
овосезонску победу.

–Током целог меча контролисали смо
игру и нисмо дозволили екипи из Чачка да се
разигра. Честитао бих екипи „Аngel Wаrriоrsа”
на изузетној борбености и залагању. Веома
сам задовољан дисциплинованом игром своје
екипе и искористићемо наредни период за
припрему тешке утакмице која нас очекује
против екипе „Мамута” из Кикинде у наредном
колу – изјавио је тренер „Лавова”.
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Кретање резултата:

6:0 – трчање 3 јарде, Милан
Вучићевић; неуспешно претварање за 2
12:0 – враћање интерсепције 15 јарди,
Раул Силађи; неуспешно претварање за
2
20:0 – трчање 15 јарди Немања
Еречковић; претварање за 2 пасом
Милана Вучићевић за Ивана Трнинића
28:0 – пас 2 јарде Милан Вучићевић
за Милана Николића; претварање за 2
трчањем Немање Еречковића
36:0 – враћање изблокираног панта
Александар Тадић; претварање за 2
трчањем Игора Велимировића
43:0 – враћање интерсепције 50 јарди
Марко Карабаић; ПАТ успешан Никола
Станковић

Железничар - Раднички (НП) 		
Раднички (СМ)- Борац (С) 		
Вршац- Раднички (Ш)		
Бачка 1901 - Банат			
Омладинац - Дунав			
ТСЦ - Оџаци			
Сента - Слога			
Долина - Цемент			

1:0
1:0
2:1
0:0
1:0
0:0
2:0
4:0

Табела:
1.Оџаци		
2. Раднички (СМ)
3. ТСЦ		
4. Раднички (НП)
5. Бачка 1901
6. Сента		
7. Дунав		
8. Железничар
9. Омладинац
10. Слога		
11. Раднички (Ш)
12. Цемент
13. Вршац
14. Борац (С)
15. Долина
16. Банат (-6)

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

14
11
10
11
9
8
7
9
7
8
6
7
5
6
4
5

6
7
8
5
9
10
10
3
8
5
10
7
8
3
7
8

3
5
5
7
5
5
6
11
8
10
7
9
10
14
12
10

48
40
38
38
36
34
31
30
29
29
28
28
23
21
19
17

БАНАТСКА ЗОНА 23. КОЛО
Раднички (С) - ЖАК			
Полет - Козара			
Јединство (БК)
- Будућност
Раднички З.- Славиа			
Црвена звезда (РС)- Раднички (К)
Младост (Л) - Вршац Јунајтед		
Слога - Пролетер (БК)		
Слобода - Јединство (НБ)		

7:0
2:1
2:1
2:0
2:6
0:3
4:0
4:2

Табела:
1. Раднички Зр.
2. Козара		
3. Јединство (БК)
4. Раднички (С)
5. Јединство (НБ)
6. Слога		
7. Вршац Унитед
8. Будућност
9. Слобода
10. Пролетер (БК)
11. Славиа
12. Раднички (К)
13. Ц. звезда (РС)
14. ЖАК (-1)
15. Младост (Л)
16. Полет		

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

20
14
13
12
11
11
10
10
10
8
8
8
8
7
7
6

1
5
3
3
3
1
3
2
2
6
4
4
0
3
1
1

2
4
7
8
9
11
10
11
11
9
11
11
15
13
15
16

61
47
42
39
36
34
33
32
32
30
28
28
24
23
22
19

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 22. КОЛО
Партизан (У) - Младост (В)		
Слога (БНС) - Будућност (А)		
Црвена звезда- Динамо 1945		
Вултурул - Младост (О)		
Владимировац
- Јединство Стевић
Војводина - Југославија		
Борац (С) - Партизан (Г)		

2:0
1:1
0:2
0:0
0:6
3:0
3:1

Табела:
1. Динамо 1945
2. Младост (О)
3. Слога (БНС)
4. Војводина
5. Будућност (А)
6. Вултурул
7. Борац (С)
8. БАК		
9. Црвена звезда
10. Једин. Стевић
11. Партизан (У)
12. Младост (В)
13. Југославија
14. Партизан (Г) (-1)
15. Владимировац

21
21
21
20
21
21
20
20
21
20
20
21
20
20
21

19
15
13
12
11
9
7
7
8
7
7
6
5
2
2

2
3
3
4
4
4
6
5
2
4
0
2
2
4
3

0
3
5
4
6
8
7
8
11
9
13
13
13
14
16

59
48
42
40
37
31
27
26
26
25
21
20
17
9
9

ОПШТИНСКА ЛИГА ВРШАЦ - БЕЛА ЦРКВА 10. КОЛО
Омладинац - Хајдук		
0 : 3 (службени
резултат, домаћин није дошао)
Раднички 1927
- Победа 2 : 0
Јединство - Банат		
0:3
Табела:
1. Раднички 1927 Вш
2. Виноградар
3. Банат		
4. Хајдук		
5. Омладинац
6. Јединство
7. Победа		

9
8
8
9
8
8
8

8
6
5
5
2
1
0

1
1
1
0
0
0
1

0
1
2
4
6
7
7

25
19
16
15
6
3
1
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